
RE
VI

ST
A

INFORMATIVO IMPRESSO SESCON RIO DE JANEIRO

SESCON #138
Jul/Ago 2018

O Futuro  
da Contabilidade
Fóruns de Tecnologia e Contábil abordam cloud computing 

e a contabilidade consultiva



2

Índice Expediente

Cadastre-se

E receba o SESCON NEWS online. Mantenha-se sempre informado com tudo o que acontece.

Envie um e-mail para:
sesconrj@sescon-rj.org.br

SESCON Rio de Janeiro 
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Estado do Rio de Janeiro
Av. Passos, 120, 6º e 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20051-040 | (21) 2216-5353
sesconrj@sescon-rj.org.br | www.sescon-rj.org.br

DIRETORIA DO SESCON RIO DE JANEIRO 
1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2018

DIRETORIA EFETIVOS
Presidente
Arnaldo dos Santos Jr
Vice-presidente
Renato Mansur
Tesoureiro
Renato Carlos Pedroza
Vice-Tesoureiro 
Adilson Félix
Diretor Secretário
Felipe Farias de Oliveira
Diretor Social
Marcelo dos Santos Gil

DIRETORES ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS
Ilan Rodrigues Renz
Wagner Pessamílio
Anderson Silva
Selma Gama

DIRETORIA – SUPLENTES
Neide Peres Ferreira
Helio Cezar Donin Júnior

CONSELHO CONSULTIVO

Antônio Carlos Pinto de Azeredo
Edson Dupret
Armando Gomes de Oliveira
Manuel Domingues de Jesus e Pinho
Jader Cândido de Melo

CONSELHO FISCAL – EFETIVOS
Francisco Ribeiro
Richard Guedes
Luiz Marcelo Duarte

CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
Carlos Augusto dos Santos
Cesar Madruga
Janaína Ferreira

REPRESENTANTES JUNTO A FENACON – EFETIVOS
Arnaldo dos Santos Jr
Renato Mansur

REPRESENTANTES JUNTO A FENACON – SUPLENTES
Felipe Farias de Oliveira
Renato Pedroza

COORDENAÇÃO EDITORIAL DA REVISTA
Selma Gama

PRODUÇÃO EDITORIAL E DESIGN
Cajá Comunicação

Editor
Jorge Lourenço
Reportagem
Luiza Ribeiro
Diagramação e arte
Felipe Nogueira

PROJETO GRÁFICO
abcom abstrato comunicação

FOTOGRAFIA
Arquivo CRCRJ, Arquivo Sescon-RJ e Freepik 

IMPRESSÃO 
Edigráfica
2.000 exemplares | Fale com a redação: supervisao@sescon-rj.org.brO SESCON Rio de Janeiro é filiado à FENACON ― Federação 

Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas.

Editorial 03
Preparo para o futuro

Aconteceu 04
Cabo Frio sedia Dia D ContaAzul 

Café com Palestra 06
Ajustes finais 

Proages 07
Integrar e motivar

Enecont 09
Atualização e conhecimento

Capacitação 10
Atualização necessária

Tecnologia 12
Tecnologia onipresente

CCT  14
Acordo firmado

Capa 16 
Trabalho e segurança

Eleições 20 
Novos trabalhos

Saúde 22 
Atenção adequada

Entrevista 24 
Pedro Mello



Editorial

Acesse nosso site.

Arnaldo dos Santos Jr, 
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Preparo para o futuro
O crescimento da implementação de ferramentas hospedadas na nuvem e da 
contabilidade consultiva são pontos que farão parte do futuro das empresas 
contábeis. A automatização dos procedimentos dará mais tempo para os 
profissionais da contabilidade trabalharem com consultoria e exercerem de 
fato a profissão, assim como a tecnologia possibilita a redução de custos 
operacionais e viabiliza a realização do trabalho em qualquer local. 

Com essa perspectiva, os Fóruns Contábil e de Tecnologia do SESCON Rio de 
Janeiro abordaram os dois temas, as formas dos profissionais integrarem esse 
processo e de pensarem nos seus negócios a longo prazo. 

Em linha com esse pensamento, realizaremos em outubro o 8º Enecont, 
que terá, entre seus principais temas, a inovação aplicada às empresas. 
Entrevistamos nessa edição Pedro Mello, um dos palestrantes do evento, 
sobre empreendedorismo no Brasil e sua participação no Encontro. Também 
confirmamos todos os palestrantes do evento e as demais atrações. 

Mantendo o nosso papel como entidade laboral, encerramos em agosto a 
negociação da Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindeap-RJ e o Seescerj. 
Entre os termos acordados, a CCT contempla as mudanças trazidas pela reforma 
trabalhista, como novos formatos de contratação, e tratamentos distintos para 
cidades do interior do Estado. 

Também destacamos outra possibilidade de nicho para os profissionais da 
contabilidade durante o período eleitoral que pode ser estendida para outras 
épocas em uma palestra sobre o tema, já que a participação dos profissionais 
da contabilidade nesse processo se tornou cada vez mais necessária. 

Obrigado e boa leitura.
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Cabo Frio sedia Dia D ContaAzul
Nos dias 16 e 17 de agosto, o presidente do SESCON 
Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e o diretor 
Hélio Donin Jr estiveram no Dia D ContaAzul de 
Cabo Frio, evento da empresa que apresenta aos 
empresários contábeis cases de sucesso na área por 
meio de exemplos práticos. Arnaldo dos Santos Jr (à direita) e Hélio Donin Jr (à esquerda) no Dia D ContaAzul

Vitória sedia III Enescon e IV SESCES 
O Sescon-ES realizou em Vitória (ES) o III Encontro das 
Empresas da Região Sudeste (Enescon) e o IV Seminário de 
Empresas de Serviços Contábeis (SESCES) nos dias 9 e 10 
de agosto, ambos sobre o tema Trabalhando a gestão para 
perpetuidade dos negócios – desafios, oportunidades e riscos. 
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos 
Jr, participou dos eventos, em que também estiveram o 
presidente da Fenacon, Sérgio Approbato Jr., o presidente da 
Fenacon CD, Marcio Shimomoto, o vice-presidente da Região 
Sudeste da Fenacon, Jacintho Ferrighetto, e o Presidente do 
Sescon-MG, Sauro de Almeida. Arnaldo dos Santos Jr (terceiro, à direita) no III Enescon e IV SESCES

SESCON Rio de Janeiro visita Fortes Tecnologia
No dia 24 de agosto, o presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos 
Santos Jr, e a diretora colaboradora Cristiane Andrade estiveram na sede da 
Fortes Tecnologia em Fortaleza (CE). Participaram da visita o presidente do 
Grupo Fortes, José Carlos Fortes, o vice-presidente de Negócios, Jorge Cysne 
e o contador Marco Holanda. 

Arnaldo dos Santos Jr (centro) e Cristiane 
Andrade em visita a Fortes Tecnologia



Aconteceu
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Sescap-CE recebe visita do Sescon Rio de Janeiro
Em visita ao Sescap-CE, o presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e a 
diretora colaboradora Cristiane Andrade, apoiaram o programa Cresce Aí, voltado para a 
aceleração na melhoria da gestão das empresas contábeis. Na ocasião, Cristiane falou sobre 
a formação de uma proposta rentável de serviços contábeis. 

Visita de Cristiane Andrade e Arnaldo 
dos Santos Jr (à direita) ao Sescap-CE

Entidades contábeis se reúnem 
com secretário municipal de 
Fazenda do Rio de Janeiro
O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo 
dos Santos Jr, e o vice-presidente Renato Mansur, 
representaram a entidade no dia 22 de agosto em 
uma reunião com o Secretário Municipal de Fazenda 
do Rio de Janeiro, César Barbeiro, sobre licenciamento 
de Alvará e ISS para empresas contábeis. Também 
participaram do encontro o vice-presidente do 
CRCRJ, Samir Nehme, a presidente do Sindicont-Rio, 
Diva Gesualdi e a vice-presidente Sandra Pedroso, a 
presidente da Unipec, Damaris Amaral, e a presidente 
da Fedcont, Lygia Sampaio. 

Reunião do Cogire em 23 de agosto

Cogire realiza reunião
O Comitê Gestor de Integração do Registro 
Empresarial (Cogire) se reuniu no dia 23 de 
agosto. O presidente do SESCON Rio de Janeiro, 
Arnaldo dos Santos Jr e o vice-presidente Renato 
Mansur representaram a entidade. Entre os demais 
participantes, o presidente da Jucerja, Luiz Velloso, o 
vice-presidente do CRCRJ, Samir Nehme, e o oficial 
substituto do RCPJ-RJ, Jalber Bunannafina. 

Renato Mansur (à direita) e Arnaldo dos Santos Jr (terceiro, da dir. para a 
esq), em reunião com César Barbiero



Ajustes finais
eSocial é abordado nas edições de julho e agosto do Café com Palestra

Entre as informações trabalhistas e previdenciárias 
a serem cadastradas no eSocial, estão os dados 
relacionados à Saúde e Segurança do Trabalho 
(SST) das empresas, tema abordado por Aldilene 
Sousa, gestora de SST, no Café com Palestra de 10 
de julho. Ela observou que, apesar da legislação 
sobre a área ser de 1977, ano da instituição das 
Normas Regulamentadoras (NRs), o assunto é 
pouco abordado entre as empresas, que muitas 
vezes desconhecem ou atribuem a responsabilidade 
sobre o assunto para as empresas contábeis. 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), documentos que deverão 
constar no eSocial, e a Ficha de Informações de 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) foram 
alguns dos documentos mencionados pela 
palestrante, assim como outros instrumentos que 
devem ser utilizados pelos trabalhadores, como 
os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
e Coletivo (EPC), além de treinamentos para os 
possíveis riscos do ambiente laboral e a formação 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes nas 
empresas (CIPA). 

Segundo Aldilene, não há número específico de 
trabalhadores para a obrigatoriedade de CIPA ou 

colaborador designado para a função, decisões que 
devem ser tomada por profissional especializado 
levando em consideração a área de atuação da 
empresa e número de trabalhadores da empresa. 

O eSocial também foi abordado na edição de 17 de 
agosto, na qual o professor Ricardo Nogueira falou 
sobre o impacto da ferramenta nas organizações 
contábeis. Conhecer o processo como um todo, 
mapeá-lo e designar os setores da companhia que 
farão cada tarefa foram abordados, assim como a 
necessidade de informar o cliente sobre as mudanças 
trazidas pela plataforma foram pontuadas. 

Além dos processos como um todo, o palestrante 
lembrou os presentes da necessidade de controlar 
o envio das informações e de ter atenção à 
padronização no arquivamento e armazenamento 
das informações digitais, preocupação pouco 
recorrente com dados nesse formato. 

Assim como os aspectos operacionais do eSocial, 
Ricardo abordou os impactos da ferramenta na 
prestação de dados para os entes governamentais, 
como o aumento da exposição das fragilidades das 
empresas perante essas organizações. Ele ainda 
sugeriu o uso de um certificado digital A1 para 
facilitar os procedimentos junto às empresas. 
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Edições do Café com Palestra de julho e agosto



Como e por quê integrar os clientes aos processos das 
empresas contábeis que demandam a participação deles? 
Qual a melhor maneira de orientá-los sobre o assunto? O 
Proages de 18 de julho abordou o tema, assim como os 
desafios da implementação dos processos. 

Deixar os clientes cientes do funcionamento da empresa 
contábil e o escopo do trabalho de cada colaborador que 
o atende, assim como os documentos a serem enviados, 
seus prazos e consequências do não cumprimento ou 
inconsistências foram alguns dos pontos abordados. 
As práticas descentralizam o contato com o empresário 
contábil e aumentam a produtividade da empresa. 

A inserção da prática no relacionamento com o cliente 
pode ser feita de várias formas, como com treinamentos, 
cartilhas explicativas e curtas, vídeos e reuniões. Os 
formatos devem ser testados em empresas de vários 
perfis para se chegar ao formato mais adequado em 
cada caso. 

Para novos clientes, as práticas de integração podem 
começar nos primeiros contatos, assim como constarem 
no contrato de prestação de serviços. As ferramentas 
utilizadas para prática, como softwares específicos ou 
planilhas, podem variar de acordo com cada caso, o que 
também pode impactar nos honorários de cada cliente.

Motivação de equipe – como manter os colaboradores 
motivados e focados foi o assunto da edição de 22 de 
agosto, com a participação da coach e mentora Dirlene 
Costa. Entre os pontos de insatisfação mencionados 
pelos participantes, são a insegurança na delegação de 
demandas específicas e aspectos técnicos e mudanças no 
perfil de atendimento por conta da complexidade tributária 
e a manutenção do formato do atendimento iniciado pelo 
dono da empresa na prospecção. 

Porém, Dirlene mencionou que os aspectos 
comportamentais devem ser levados em consideração 
na formação da equipe, visto que temas técnicos podem 
ser aprendidos no trabalho. Segundo ela, a capacitação 
comportamental é um diferencial no mercado. 

Além disso, a liderança tem papel fundamental na satisfação 
dos colaboradores. “Antes de querer uma equipe feliz, é 
preciso estar feliz e saber o grupo que se quer. Se não é 
possível trocar as pessoas, pode-se desenvolvê-las dentro 
de um determinado foco”, orientou Dirlene.

As formas de motivar a equipe vão além de incentivos 
financeiros. Manter-se próximo, com feedbacks e 
reuniões para ouvir os funcionários, oferecer cursos e 
treinamento e participação em eventos do setor estão 
entre as iniciativas. 

Integrar e motivar
PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis
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Proages de julho e agosto tratam de processos de integração 
e motivação de equipes

Edições do Proages de maio e junho
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Enecont

No dia 23 de novembro, o 
SESCON Rio de Janeiro realizará 
a oitava edição do Encontro dos 
Empresários Contábeis do Rio de 
Janeiro (ENECONT). Com o tema 
Inovação + Crescimento, o evento 
ocorrerá pela primeira vez no 
Centro de Convenções Sulamérica. 
Ao longo do dia, seis palestras 
abordarão temas voltados 
para o empreendedorismo na 
área contábil. O evento será 
encerrado por Alicia Matheson, 
palestrante internacional em 
seu primeiro evento no Rio de 
Janeiro, coach de treinamento 
e desenvolvimento, consultora, 
presidente da Matheson Global 
Consulting, com passagem pela 
Walt Disney Company e Nações 
Unidas. A participação de Alicia 
terá tradução simultânea.

Além das apresentações, o 8º 
Enecont contará com almoço 
incluso no local, dois coffee 
breaks, feira de negócios de 
900m² com as soluções dos 
patrocinadores do evento, 
sorteio de um intercâmbio 
para os EUA com passagem, 
hospedagem e curso incluídos. 
No final do evento, ainda 
ocorrerá um happy hour com 
música ao vivo. 

As inscrições podem ser feitas 
no site do SESCON Rio de 
Janeiro: sescon-rj.org.br. 

8º Enecont reúne palestrantes e 
outras atividades em torno do 
tema Inovação + Crescimento

Atualização e 
conhecimento
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Alicia Matheson – coach de treinamento e 
desenvolvimento, empresária e consultora 
global com passagem pela Walt Disney 
Company e Nações Unidas.

Pedro Mello – autor dos livros Startup Brasil 
e Guia de Sobrevivência do Empreendedor, 
cofundador do movimento Open Franchise e 
especialista em redes de franquia e varejo.

Mauro Peres – Especialista em administração 
de empresas, sócio-diretor do MBA60, ex-
presidente da IDC Brasil e consultor.

Roberto Dias Duarte – Consultor de estratégia 
e inovação para empresas de contabilidade.

Dra. Denise Portugal – Médica com mais de 
20 anos de experiência, formada na Harvard 
Medical School na área de Coaching em 
Liderança e Saúde.

Andrea Iorio – Diretor do Tinder na América 
Latina, uma das referências nacionais em 
transformação digital e potencialização de 
novos negócios.

Palestrantes do 8º Enecont
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eSocial e EFD-Reinf foram os assuntos abordados nos 
cursos de capacitação realizados no Instituto SESCON Rio 
de Janeiro em julho e agosto. Na primeira atividade, nos 
dias 4 e 5 de julho, o professor Jefferson Dantas tratou 
do preparo para a implementação do eSocial, assim 
como a importância da ferramenta. No mesmo mês, no 
dia 11, o especialista Anderson Hernandes realizou um 
workshop de Imersão em Marketing Contábil. 

No dia 25 de julho, o especialista Ricardo Nogueira 
ministrou curso sobre a EFD-Reinf, com orientações 
sobre a prestação de informações tributárias na 
nova obrigação acessória. Ele também realizou, no 
dia 27 de agosto, o curso “eSocial – O que é preciso 
fazer?”, e, dois dias depois, a atividade foi sobre 
o tema “Retenções de Impostos e Contribuições 
Federais e EFD Reinf”. 

SESCON Rio de Janeiro promove cursos de capacitação sobre eSocial, 
EFD-Reinf e Marketing Contábil

Atualização necessária

Capacitação
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Anderson Hernandes 
conduz workshop sobre 
Marketing Contábil



Transmissão e recebimento de 
documentos de forma 
centralizada 

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

Atendimento web para 
multiusuários 

Agilidade no contato
com o cliente 

O eContador é o app que vai diferenciar
sua empresa no mercado

0800 704 1418

A praticidade
que você precisa
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Internet das Coisas é aplicada em diversas áreas econômicas 
e tem perspectiva de mais crescimento

Tecnologia onipresente

Vendas

0800 779 4449
www.contmatic.com.br

Conheça as 
melhores 
soluções para 
sua empresa
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Computadores presentes em diversos tipos de 
dispositivos, tecnologias que facilitam a identificação 
de objetos não inteligentes e a onipresença da internet 
são os pilares do conceito de internet das coisas (IoT, 
do inglês), tema cada vez mais presente no dia a dia 
das pessoas e empresas de todas as áreas.

“As aplicações que mais se adequam ao conceito de 
IoT envolvem milhares de dispositivos inteligentes que 
colaboram com dados, e algum processamento sobre 
o conjunto dessas informações, o que pode resultar 
em feedback para esses próprios dispositivos, para os 
usuários e algum outro dispositivo que vai interferir 
no ambiente que originou os dados”, explica Antônio 
Moreiras, gerente de Projetos e Desenvolvimento do 
Núcleo de Informação e Contribuição do Ponto BR 
(NIC.br), que acrescenta que os conceitos de Big Data, 

Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina são 
próximos da internet das coisas. 

Para o especialista, o uso atual da internet das coisas 
ainda é pequeno em relação às probabilidades futuras 
e muito do que se atribui ao conceito hoje em dia, 
como TVs e eletrodomésticos com acesso à internet, 
smartphones e carros sem motorista, também são 
aplicáveis ao conceito de automação. 

“Uma possibilidade, talvez um tanto utópica, mas nem 
por isso inalcançável, é a de que teremos um mundo 
muito mais automático. Teremos um controle quase 
mágico sobre as coisas ao nosso redor, pois estaremos 
cercados de objetos inteligentes que facilitarão o 
nosso dia a dia, interagindo automaticamente entre si, 
atendendo aos nossos comandos ou adivinhando as 
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Tecnologia
nossas vontades ao observar nosso comportamento. 
Tarefas repetitivas e até mesmo algumas que exigem 
uma maior inteligência poderão ser feitas sem interação 
humana”, projeta.

Com a automação trazida pela internet das coisas, 
a tecnologia poderá ser aplicada em grande 
escala, como no funcionamento das cidades e 
atividades econômicas. 

“Há aplicações em cidades inteligentes, com sensores 
que monitoram condições de ambiente, tráfego 
de veículos, distribuição de água e luz. Também há 
aplicações na agricultura, o que dá vida nova ao 
conceito de agricultura de precisão, onde sensores 
são espalhados no solo com as sementes, permitindo 
monitorar as condições de desenvolvimento da safra 
e aplicar correções pontuais. Na indústria, ocorre a 
automatização do chão de fábrica e maior integração 
com as áreas de gestão e negócios da empresa, além 
de automação predial, de infraestrutura de TI no 

datacenter, serviços de nuvem, e no uso de Big Data 
e mineração de dados para melhorar as relações com 
os clientes”, enumera. 

A perspectiva de crescimento da internet das 
coisas no dia a dia leva a preocupação com os 
dados compartilhados entre os dispositivos, que 
também são necessários para o funcionamento das 
ferramentas. Segundo Moreiras, há “todos os riscos 
possíveis”, o que demanda diálogo entre indivíduos, 
empresas e o estado para estabelecer os limites, 
responsabilidades e cuidados. 

“Há de que se conversar sobre esse balanço entre 
o que se expõe, os riscos e benefícios, e como 
minimizar os perigos do mau uso. Leis como o 
Regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados 
(GDPR) e a nova Lei de Proteção de Dados, aprovada 
recentemente no Brasil, são passos importantes no 
caminho certo. Mas é um trajeto longo e muito mais 
será necessário”, projeta. 



CCT
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Acordo firmado
SESCON Rio de Janeiro firma Convenções Coletivas com SEESCERJ e SINDEAP-RJ
No dia 22 de agosto, o Sescon Rio de Janeiro concluiu a negociação das Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) 
com o SEESCERJ e o SINDEAP-RJ. Entre os aspectos acordados, foi estabelecido reajuste de 3,61%, variação do 
INPC no período, tratamento diferenciado para os municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro. 

Confira a seguir os principais pontos firmados com os dois Sindicatos laborais:
SEESCERJ

Capital e Reg. Metropolitana Interior

Reajuste de 3,61% Reajuste de 3,61%

Pisos salariais: 

Boy, servente, contínuo, auxiliar de serviços 
gerais: R$1.192,00

Auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, 
auxiliar de arquivo, recepcionista: 1271,00

Auxiliar de contabilidade, auxiliar de escrita 
fiscal, auxiliar de departamento pessoal: 
1392,00

Assistente de contabilidade, assistente 
de departamento pessoal, assistente de 
escrituração fiscal: 1586,00

Pisos salariais:

Boy, servente, contínuo, auxiliar de serviços 
gerais: R$1.166,00

Auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, 
auxiliar de arquivo, recepcionista: 1203,00

Auxiliar de contabilidade, auxiliar de escrita 
fiscal, auxiliar de departamento pessoal: 
1345,00

Assistente de contabilidade, assistente 
de departamento pessoal, assistente de 
escrituração fiscal: 1418,00

Benefícios:

Ticket Alimentação/Refeição - R$ 20,00 
para jornadas de 8 horas e R$16 para 
jornadas a partir de 6 horas (Rio de Janeiro 
e Niterói)

R$ 18,50 para jornadas de oito horas e 
R$14,50 para jornadas a partir de 6 horas

Auxílio Creche - R$ 300,00

Seguro de Vida – R$ 12.000,00

Auxílio Funeral – R$ 3.600,00

Benefícios:

Ticket Alimentação/Refeição - R$ 200,00

Auxílio-Creche - R$ 300,00

Seguro de Vida – R$ 12.000,00

Auxílio Funeral – R$ 3.600

Contribuição Assistencial Laboral – Duas 
parcelas de 1%, limitadas à R$ 30,00, sobre 
os salários-base de setembro e dezembro de 
2018.

Contribuição Assistencial Laboral – Três 
parcelas de 1% do salário-base, com o 
máximo de R$ 50,00 por parcela, sobre os 
salários-base de setembro e dezembro de 
2018 e maio de 2019, totalizando 3%.

Contribuição Assistencial Laboral – Duas 
parcelas de 1% do salário-base, máximo 
de R$ 30,00 cada uma, sobre os salários-
base de setembro e dezembro de 2018, 
totalizando 2%.

Contribuição Sindical Patronal – Pagamento 
anual em favor do Sescon-RJ.

Contribuição Sindical Patronal - Pagamento 
anual em favor do Sescon-RJ.

Contribuição Assistencial Patronal – Duas 
parcelas de 2% cada sobre os salários 
brutos de setembro e novembro de 2010, 
limitado a R$ 10 mil. 

Contribuição Assistencial Patronal – Duas 
parcelas de 2% cada sobre os salários brutos 
de setembro e novembro de 2018, limitado 
a R$ 10 mil.

SINDEAP-RJ

Reajuste salarial – 3,61%

Pisos salariais:

Agente de Portaria, Ajudante Geral, Atendente, 
Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Manutenção, 
Auxiliar de Produção, Contínuo, Copeiro, Montador, 
Recepcionista, Servente, Vigia e Zelador: R$ 
1.141,29.

Auxiliar de Contagem, Auxiliar de Escritório, Auxiliar 
de Departamento de Pessoal, Escriturário, Auxiliar 
Administrativo, Auxiliar de Venda, Auxiliar de 
Arquivo e Caixa: R$ 1.206,14.

Agenciadores, Agente Comercial, Analista de 
Crédito, Assistente de Departamento de Pessoal e 
de Escrituração Fiscal, Assistente Administrativo, 
Promotor de Vendas em Geral, Assistente de 
Vendas, Conferente, Controlador de Acesso, Fiscal 
de Loja, Fiscal de Caixa, Vendedor, Captador de 
Plano de Saúde Odontológico, Técnico de Materiais: 
R$ 1.387,70.

Técnico metrologista, Técnico de Telecomunicações, 
Técnicos de Eletrônica, Técnicos de Segurança 
do Trabalho, Técnicos em Mecatrônica, Técnicos 
de Nível Médio regularmente inscritos nos 
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia: R$ 2.421,77.

Ticket Alimentação/Refeição – R$ 16,00 para 
jornadas a partir de 6 horas e R$ 20,00 para 
jornadas de 8 horas.

Auxílio creche – R$ 300,00

Seguro de Vida – R$ 12.000,00

Auxílio Funeral – R$ 3.600,00

Contribuição Social dos Empregados – Desconto de 
R$15,00 mensais, mediante autorização prévia, para 
manutenção dos benefícios sociais e ampliação dos 
serviços oferecidos pelo SINDEAP-RJ.

Contribuição Assistencial Patronal – As empresas 
representadas pelo Sescon-RJ poderão efetuar o 
pagamento da contribuição sindical patronal em 
favor do Sindicato. 

O presidente Arnaldo dos Santos 
Jr e o vice-presidente Renato 
Mansur firmam as CCTs com o 
SEESCERJ e SINDEAP-RJ
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Fóruns Contábil e de Tecnologia abordam as possibilidades da Contabilidade 
Consultiva e do uso do cloud computing

Trabalho e segurança
As possibilidades da contabilidade consultiva, área 
que cada vez mais ganha espaço nas empresas 
contábeis, foi tema do Fórum Contábil realizado 
no dia 20 de julho no Instituto SESCON Rio de 
Janeiro. Além do presidente da entidade, Arnaldo 
dos Santos Jr, o presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade (CRCRJ), Waldir Ladeira, participou da 
abertura do evento. 

Na primeira palestra, o professor César Abicalaffe 
abordou o tema Leitura, Interpretação e Projeção de 
Balanços, com foco para gestão empresarial. Ele ressaltou 
a importância dos profissionais da contabilidade para o 
desenvolvimento das empresas no Brasil, assim como a 
forma que os empresários em geral vêm a área. 

Segundo o palestrante, em muitos casos, há pouca 
percepção da importância real da contabilidade 
para o crescimento das companhias, visão que 
pode ser mudada com a crescente informatização 
dos controles fiscais e cruzamento de informações, 
formando um “cerco” para empresários e 
contribuintes. Porém, os dados gerados por esse 
contexto permitem que as empresas conheçam 
melhor o seu próprio funcionamento e possibilidades 
de maior prosperidade.

Nesse contexto entra o trabalho do contador 
consultor, que, de posse dos números do cliente, 
pode indicar os caminhos mais adequados. Porém, a 
decisão é do empresário. Juntamente com os ganhos 

(Da esq. para a dir.) Joper Padrão, Ademilton Dantas, Ilan Renz, Diva Gesualdi, Claudia Lolita, Patrícia Sena, Arnaldo dos Santos Jr, Waldir 
Ladeira e Magno Pacheco no Fórum Contábil
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dos clientes, vêm a maior valorização e respeito pelo 
trabalho do profissional contábil.

Em seguida, a palestrante Fernanda Rocha lembrou 
a importância do trabalho contábil para as empresas 
e o contexto de má receptividade à área por conta 
do contexto equivocado em que está inserida: a 
associação à emissão de guias e percepção da 
atividade como “mal necessário”. Para mudar isso, 
segundo ela, é preciso uma revolução: 

“Revolucionar a contabilidade é passar a ser o que 
nunca fomos: mais próximos dos clientes para 
diagnosticar as doenças das empresas e tratá-las”, 
sugeriu. A palestrante também mencionou as principais 
causas de mortalidade empresarial, apontadas por eles 
mesmos: impostos, custos, inadimplência, entre outros.

Para implementar as mudanças, Fernanda sugeriu 
ações como mudança cultural nas empresas 
contábeis, aplicada também aos colaboradores, 
visitas aos clientes, organização dos processos 
internos e estabelecimento de uma metodologia de 
vendas para a contabilidade consultiva.

No último painel do dia, Fernanda Rocha se juntou 
as diretoras do SESCON Rio de Janeiro Cláudia Lolita, 
Patrícia Sena e Janaína Ferreira, integrantes da Liga 
Carioca de Contadores Consultores (LCC) e o vice-
presidente de Interior do CRCRJ, Ademilton Dantas, 
em uma mesa redonda sobre pontos específicos da 

César Abicalaffe em sua palestra no Fórum Contábil

Willian Matiello abordou os procedimentos necessários para a 
migração das empresas para a nuvem

consultoria contábil. Conhecer um pouco de cada 
área empresarial, fazer networking e ter pacotes de 
serviço padronizados com preços diferenciados para 
cada quantidade de atendimento foram algumas das 
sugestões apresentadas. Ademilton ainda abordou a 
Liga FutPro, organização que realiza o Campeonato 
Estadual de Escritórios de Contabilidade do Estado do 
Rio de Janeiro. 
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Nas nuvens
No dia 24 de agosto, o Fórum de Tecnologia 
abordou o tema Sua Empresa na Nuvem: 
Produtividade, Eficiência e Segurança. A 
experiência de uma empresa contábil que migrou 
a maioria dos seus documentos e processos 
para a nuvem foi abordada na primeira palestra, 
ministrada por Davi Gonçalves, sócio-diretor da 
Wagon Contabilidade. Ele abordou o histórico da 
companhia antes da mudança, que tinha baixa 
produtividade e processos manuais e repetitivos, 
o planejamento para a mudança e os dois modelos 
de negócio do mercado contábil de hoje: de 
baixo custo e menor valor agregado, baseado em 
customização de processo, e o formato consultivo, 
com maior valor agregado. Em ambos os casos, a 
tecnologia é fundamental para o funcionamento. 

Entre os benefícios da nuvem mencionados, estão 
a integração das empresas e órgãos participantes 
da cadeia de produção, o que facilita a entrega dos 
dados, diminuição da infraestrutura física necessária 
e manutenção de equipamentos. 

“O que preciso hoje é de um notebook. Porque o 
sistema e o portal do cliente estão na nuvem e a 

A importância do trabalho contábil para as empresas foi lembrada por Fernanda Rocha

comunicação é pela internet. Em pouco tempo, a 
minha empresa caberá no celular. O que se precisa 
é de uma tecnologia responsiva para isso”, explicou 
Davi Gonçalves.

Para a transição, ele enumerou as etapas 
percorridas, como alinhar o propósito com os 
colaboradores, implementar softwares buscadores 
dos documentos necessários, como notas fiscais 
eletrônicas, e dificuldades, alinhamento interno 
e implantação de sistemas. Para a empresa, a 
mudança nos processos trouxe redução de até 
88% no tempo necessário para os procedimentos. 
Com maior disponibilidade, as horas ganhas são 
utilizadas em estudos de mercado, como atividades 
de gestão e mapeamento de oportunidades. No 
futuro, Davi pontuou serviços que poderão ser 
prestados pelas empresas contábeis, como BPO 
financeiro e carteiras de produtos personalizadas 
conforme a necessidade do cliente. 

Na palestra seguinte, Willian Matiello, da Diversa 
Tecnologia, detalhou os procedimentos para a 
migração das empresas para a nuvem. Ele explicou 
os tipos de implementação, benefícios e serviços 
disponíveis. Ele ressaltou que o uso dessa tecnologia 
permite que as empresas sejam mais competitivas, 
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já que os custos da nuvem são menores que 
equipamentos físicos. 

“A nuvem é uma mudança cultural, não uma 
tendência”, destacou. Sobre a segurança dos dados e 
backup, o palestrante mencionou que é preciso fazer 
todo o processo dever ser feito por uma empresa 
especializada. Além disso, os grandes fornecedores 
desse tipo de serviço têm planos de contenção para 
casos de queda de servidores e outros imprevistos. 

A segurança dos dados financeiros e contábeis foi 
abordada por Cláudio Medeiros e Marcos Rizo, 
da Netcenter Informática. Segundo eles, 62,5% 
dos ataques de cibercriminosos são em micro e 
pequenas empresas, que, em geral, são fornecedoras 
de companhias maiores e 60% delas quebram após 
serem atacadas. 

Com mais recursos e estrutura de segurança de 
dados, empresas de maior porte estão menos 

suscetíveis a esses ataques, porém, suas informações 
também estão replicadas em seus prestadores de 
serviço, que não tem essa cultura e recursos. Além 
disso, os palestrantes destacaram que esses crimes 
são mais difíceis de serem rastreados e com menos 
possibilidades dos executores serem punidos 
criminalmente. Os tipos de códigos maliciosos e 
ataques, assim como as formas de obter informações 
do dia a dia da empresa para tornar a invasão mais 
efetiva, foram enumerados. 

Para evitar as ocorrências, os palestrantes deram 
dicas como criação de senhas fortes, uso de 
firewall, antispam, treinamentos, conscientização 
sobre cibersegurança na empresa e aplicativos 
antiphishing. No caso de serviços de nuvem, eles 
lembraram que as empresas fornecedoras têm 
dispositivos de segurança para elas mesmas e 
cada usuário precisa do seu serviço para proteger 
os dados. 

Davi Gonçalves explicou a implementação da nuvem em sua empresa

Capa

Saiba mais em www.sescon-rj.org.br

Conheça o novo site do 
Sescon Rio de Janeiro!
Inscreva-se nos cursos, treinamentos 
e palestras da entidade e emita o seu 
Certificado Digital.
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No dia 15 de agosto, o SESCON Rio de Janeiro 
realizou uma palestra sobre as oportunidades da 
Contabilidade Eleitoral, ministrada pelo empresário 
contábil Renato Coelho e o coach eleitoral 
Nelson Oliveira. Eles abordaram a participação da 
contabilidade nas prestações de contas eleitorais 
deste ano, as mudanças no papel da contabilidade no 
pleito nos últimos anos, assim como as possibilidades 
da área para outros períodos. O coordenador de 
Contas Eleitorais e Partidárias do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Elídio Souza Jr., 
também esteve no evento. 

Renato Coelho explicou a sua experiência com a 
área, iniciada em 2016, e o processo de obtenção 
de clientes, como com a divulgação do trabalho 
por meio de artigos no blog da sua empresa. Para 
este ano, com a Resolução TSE nº 23.553/17, que 
estabeleceu que os recursos e custos das eleições 
devem ser acompanhadas por um profissional da 
contabilidade, a participação da classe é obrigatória. 
“A colocação do contador é uma novidade e o 

mercado, promissor”, pontuou, acrescentando 
que o crescimento de uso de recursos públicos 
nas campanhas, por conta da criação do fundo 
partidário, trouxe aos candidatos e partidos políticos 
maior procura pelo controle fiscal. 

Eles abordaram o histórico das prestações de 
contas eleitorais e a cooperação técnica do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) com o Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), assim como as mudanças 
legislativas relacionadas ao tema, que podem ocorrer 
ao longo da campanha, e a importância de conhecer 
o assunto e acompanha-lo cotidianamente.

Segundo os palestrantes, há mais de 2.600 diretórios 
municipais de partidos políticos no estado do Rio de 
Janeiro, organizações que precisam fazer prestação 
de contas anuais, serviço que pode ser prestado pelas 
empresas contábeis fora do período eleitoral, o que 
representa um mercado a ser explorado. Além disso, 
é possível fazer a prestação de candidatos de outros 
estados, desde que o Conselho de Contabilidade 
local seja comunicado.

Novos trabalhos
As oportunidades da contabilidade eleitoral são abordadas em palestra no 
SESCON Rio de Janeiro



Eleições

Para oferecer serviços aos candidatos durante as 
eleições, Renato sugeriu a criação de contratos 
destinados à pessoa física, com trabalho antes e 
após a campanha, a ser pago pelo próprio candidato. 
Outra sugestão mencionada é a oferta de serviço de 
consultoria com informações sobre temas como o 
fundo partidário e os riscos das candidaturas para os 
clientes, caso os partidos não ofereçam todos os dados 
necessários aos candidatos. 

Riscos
Os palestrantes também mencionaram os riscos do 
trabalho com contabilidade eleitoral, como lavagem 
de dinheiro, caixa dois, propaganda irregular, abuso de 
poder econômico e responsabilidade da veracidade das 
informações. Eles lembraram que, para o pleito deste 
ano, a responsabilidade dos profissionais contábeis é 
explicita na legislação, o que implica na necessidade 

de resguardo. Eles sugeriram a criação de uma carta de 
responsabilidade para esses clientes, modelo semelhante 
ao adotado nos contratos com outras empresas. Eles 
ainda sugeriram formas de acompanhar os gastos dos 
políticos, como a criação de um certificado digital no 
nome do candidato para receber as notas fiscais assim 
que as compras são feitas. Eles também alertaram para 
o uso de contratos para evitar o não pagamento após a 
conclusão do pleito. 

Formas de divulgação dos serviços, formação de 
parcerias com outras áreas envolvidas no processo 
eleitoral e precificação dos serviços ainda foram 
debatidas. Eles sugeriram que os empresários contábeis 
levem em consideração o que os candidatos pleiteiam 
na campanha, como os benefícios previstos para cada 
cargo, para que os valores sejam compatíveis, além da 
importância de cada político eleito para a sociedade e 
seu papel no Legislativo. 
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Crescente no mundo, depressão deve ter tratamento especializado e compreensão

Atenção adequada
Em 2017, mais de 43 mil pessoas no Brasil foram 
afastadas do trabalho por conta da depressão. A 
doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, 
atinge 5,8% da população brasileira, índice acima 
da média mundial (4,4%). A entidade ainda indica 
que, até 2020, a doença será a maior causa de 
afastamentos do trabalho no mundo. 

Sintomas como falta de interesse e investimento 
em questões internas, além de desmotivação e 
entristecimento por períodos longos, entre seis 
meses a um ano, caracterizam a doença: 

“Quando o quadro é muito grave, isso se reflete 
no próprio corpo, porque a pessoa não quer tomar 
banho, se cuidar, se relacionar”, explica a psicóloga 
Maria de Fátima Carrilho”, que pontua a distinção 
necessária da doença com momentos pontuais 
de tristeza. “No caso de perda um ente querido 
e a passagem por um luto, não necessariamente 
é depressão. É uma fase após uma perda ou 
dificuldade pessoal”.

A doença também pode estar ligada a questões 
genéticas que desencadeiam na baixa produção de 
neurotransmissores como serotonina (regulador do 
humor, sono, apetite, funções intelectuais, entre outros) 
e dopamina (desencadeador de impulsos nervosos que 
levam a sensação de prazer e bem-estar). 

A consulta com um psicólogo, que identifica os sintomas 
por meio de perguntas, é a forma de diagnosticar a 
doença, mas há casos que o procedimento é dificultado 
pelo quadro do indivíduo. “Muitas vezes ele não tem 
nem vontade de ir à consulta, é levado por outra pessoa 
porque quer ficar na cama, não quer ver a luz do sol, a 
alegria das pessoas incomoda”, acrescenta.

O tratamento deve ser feito com psicoterapia e, no caso 
da questão química, acompanhamento psiquiátrico. 

Outras ferramentas, como prática de exercícios físicos, 
que auxilia na produção de endorfina, meditação 
e alimentação podem contribuir no tratamento. A 
falta de acompanhamento pode contribuir para o 
desenvolvimento de outras doenças, como alcoolismo 
e dependência química de outras drogas, além de 
outros quadros, como ansiedade e bipolaridade. 

Afastamento
O afastamento do trabalho por depressão ocorre após 
emissão de laudo médico que ateste a doença, seguida 
por perícias do INSS que identificam o tempo de 
afastamento necessário e momento de retorno.

Além desse recurso, a forma como lidar com 
o trabalhador em seu ambiente de trabalho 
pode contribuir para o sucesso do tratamento 
ou desenvolvimento da doença, já que a 
falta de compreensão sobre as diferenças de 
comportamento é prejudicial.

“Há quem ache que pessoas com depressão são 
preguiçosas, mas elas não conseguem mesmo. O 
ideal seria que os demais entendessem e ajudassem. 
Não só com a depressão, mas com outras patologias, 
comportamentos e diferenças. Se a pessoa não 
tiver estrutura, ajuda para lidar com isso, pode até 
desenvolver depressão. A ignorância pode levar a 
um desastre para essas pessoas”. 

Saúde
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A Organização Pan-Americana de Saúde 
tem em seu site uma folha informativa sobre 
depressão com as principais informações sobre 
a doença, tipos e sintomas. O conteúdo pode 
ser acessado no link https://bit.ly/2LTCpNj

Folha informativa sobre depressão



RECEBER
 DOCUMENTOS E 
COMPROVANTES 

ORGANIZADOS 
MENSALMENTE

 Imagine você e seus clientes 
trabalhando juntos e com acesso a um 
sistema de gestão simples, intuitivo, 
eficiente, primeiro e único parceiro 
do contador, integrado aos principais 
softwares de contabilidade do Brasil.

Junte-se a Omie e transforme 
seu dia a dia! 

VENHA SER UM PARCEIRO 
OMIE, SAIBA MAIS EM:

Realizamos o sonho de todo 
contador: crescer, com clientes 

organizados e integrados.

www.omie.com.br

www.omie.com.br/parceiros

AGORA 
VAI 

SER 
ROTINA

Estamos conectados a mais de  10.000 
escritórios de contabilidade.

Através de mais  de 100 unidades 
franqueadas em todo Brasil

Atendendo a 705.320 
empreendedores



24

Pedro Mello, autor dos livros Startup Brasil e Guia de Sobrevivência do 
Empreendedor, fala sobre empreender no Brasil e sua participação no 8º Enecont

O futuro  
das empresas
Quais são as maiores dificuldades dos 
empreendedores brasileiros?

Há muitos pontos de vista, alguns já comuns, como 
entender a burocracia do Brasil, impostos complicados, 
a complexidade e dificuldade de fazer a coisa certa. 
A informalidade também é um problema seríssimo, 
porque é grande e gera competição entre quem paga 
imposto e quem sonega. E acesso caro ao dinheiro, 
somos um país que empreende no cheque especial, 
no cartão de crédito, com dinheiro emprestado, no 
financiamento de altos juros. Também há falta de 
educação para as pessoas se tornarem 
mais empreendedoras. Estamos num 
mundo que precisa cada vez mais 
de empreendedores, não 

existirão as grandes indústrias e fábricas, o mundo está 
mudando completamente.

Como a postura do empreendedor influencia no 
desenvolvimento da empresa e da equipe?

O perfil comportamental faz uma diferença brutal 
no resultado do negócio. Quando o empreendedor 
conhece melhor o seu, entende as suas facilidades e 
dificuldades. Por exemplo, um público predominante 
de profissionais da contabilidade, função mais técnica e 
rotineira, que exige pessoas mais analíticas e profundas, 
de bom planejamento, que consigam ter uma rotina que 
saibam tocar o dia a dia de um negócio com bastante 
rotina, e você está diante de um negócio que precisa 
ter vendas. É um perfil completamente oposto, exige 

pessoas que gostam de falar, boas de relacionamento, 
networking, com vontade e ambição. 
Esse é o ponto que a gente vai cobrir 
em uma das palestras do 8º Enecont. 
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Entrevista
Muitas empresas no Brasil, principalmente as 
pequenas e médias, encerram as suas atividades nos 
primeiros anos. Como essa “mortalidade precoce” 
pode ser evitada?

Capacitação é um item fundamental, talvez se o governo 
pudesse trabalhar em uma certificação pré-abertura de 
empresas, um processo que ajude as pessoas a terem 
mais consciência, entenderem suas fortalezas e fraquezas, 
validar um negócio. Também poderia ser feito muito na 
área de educação, com ferramentas para as pessoas 
entenderem melhor. Fora isso, acesso a capital mais 
barato faria toda a diferença. O governo já faz algumas 
iniciativas interessantes para facilitação de abertura de 
empresas, há grandes mutirões em que, em um dia, a 
empresa é aberta. Os próprios profissionais contábeis, 
se trabalhassem juntos, poderiam formar agências que, 
trabalhando junto com os empreendedores, possibilitaria 
a eles terem negócios mais realistas e que dessem muito 
mais certo.

Na contabilidade, o quadro hoje é de crescimento 
da automatização do trabalho e falta de percepção 
dos clientes sobre o aspecto gestor da área. Como os 
empresários contábeis podem destacar esse aspecto?

A automação é super importante. Se olharmos o 
trabalho como ainda é hoje, previsível, repetitivo, de 
resultados controlados, diria que esse formato existirá 
cada vez menos. Tanto a robótica quanto a inteligência 
artificial ocuparão boa parte desse tipo de trabalho, 
aliás, fazendo muito melhor que um ser humano. Na 
contabilidade, talvez num horizonte de cinco, 10 anos, 
tudo será automático. Aí sim o papel do profissional 
contábil será muito mais de gestão financeira, contábil, 
adviser, consultor, que um registrador de documentos. 
Há um ponto de inflexão profundo nos próximos anos e 
isso já acontece com escritórios de advocacia, medicina, 
diversos segmentos de mercado.

Você tem experiência com redes de franquia, um 
modelo de negócio muito relacionado a varejo. 
É possível abrir franquias de todos os tipos de 
atividades, como serviços e consultoria?

É possível abrir franquias do que se quiser, desde que 
haja margem para pagar o franqueador e o franqueado. 

Pedro Mello, autor dos livros Startup Brasil e Guia de 
Sobrevivência do Empreendedor

Entrar num negócio de margem baixa, a não ser que 
tenha um volume altíssimo, talvez não seja possível 
virar franquia por causa disso, mas é uma realidade para 
qualquer canal de distribuição com dois níveis.

É possível aplicar ferramentas ou práticas usadas na 
implementação de franquias podem ser usadas a 
empresas com somente uma unidade?

Sim, é como as certificações ISO, você pode aplicar a ISO 
14000, ISO 9000 na sua empresa independentemente de 
precisar da certificação ou não, sempre ajuda a ter maior 
eficiência. Sistematização de processos, replicação de 
tudo que é feito, nesse sentido se pode utilizar em uma 
empresa própria.

Você será um dos palestrantes do 8º Enecont. O que 
os participantes podem esperar da sua palestra?

Teremos duas palestras: uma dinâmica, ministrada pelo 
Mauro Peres, que falará dos perfis comportamentais 
e o impacto deles na vida das pessoas como 
empreendedores. Será para ajudar os empreendedores 
a descobrirem os seus próprios perfis em uma avaliação 
de 24 perguntas com uma ferramenta de perfil 
comportamental chama Disc, que disponibilizaremos 
os acessos antes ou durante a palestra. Toda a avaliação 
dura uns 10 minutos.

Falarei de uma nova maneira de gerir, empresas muito 
mais abertas, transparentes, colaborativas, que estão 
fazendo uma grande mudança nas formas de gestão, 
com cases que aplicam essas maneiras. 
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Agenda

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

Fórum Jurídico

26  

de outubro

8º Enecont

23  

de novembro

Contribuição 
Assistencial 
Patronal
Primeira Parcela

Caso a empresa não possua funcionários 
registrados, basta enviar a GFIP zerada 

do mês de setembro de 2018.

Apoie o Sescon Rio de Janeiro na representação 
da classe contábil. Até o vencimento da primeira 
parcela, em 10 de outubro, você poderá emitir o 
boleto do banco Sicoob referente à Contribuição 

Assistencial 2018.

A Contribuição Assistencial Patronal é recolhida em 
duas parcelas, cada uma de 2% do valor bruto da 

folha de pagamento dos meses (setembro e novembro) 
estabelecidos pelas convenções coletivas de trabalho 

firmadas entre o Sescon Rio de Janeiro e os sindicatos 
laborais Seescerj e Sindeap-RJ.
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                       TABELA DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE SALAS PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES

Local Especificações
DE SEGUNDA À SEXTA SÁBADO DOMINGO Locação para 

patrocinadores e 
associados

Período 8:30 
às 17:30

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

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

sexta-feira

150% de 
acréscimo no 
valor cobrado 
de segunda à 

sexta-feira

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

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

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

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

 Hora/fração excedente em cada locação: R$ 190

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

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

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

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

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

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

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

Coffee Break - 20 minutos
Garrafa de Café 1 Litro R$ 15

Garrafa de Café 3 Litros R$ 36

Bombona de Suco 5 Litros R$ 40

Petitfour 1 Bomboniere R$ 25

Mini salgados assados Unidade R$ 2

Salgados fritos 1 KG R$ 45

Bolo Unidade R$ 18

Pão de queijo Unidade R$ 1,50

Refrigerante  
(garrafa de 2 litros) Unidade R$ 12

Taxa de limpeza R$ 50

Água Fornecimento sem custo

Locação de equipamentos e serviços extras (valor unitário)

Notebook R$ 90

Apresentador Multimídia R$ 40

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

Microfone sem Fio R$ 50

Internet (taxa de utilização) R$ 70

Flip chart com bloco (10 folhas) R$ 30

Mesa de apoio R$ 25

Toalha R$ 20

Impressão P&B R$ 0,30

Impressão colorida R$ 1,50


