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Editorial

Arnaldo dos Santos Jr,
presidente do SESCON Rio de Janeiro

Trabalho contínuo
As atribuições dos profissionais contábeis e das empresas do setor têm
passado por mudanças e constantes desafios trazidos pelas mudanças no
setor e na sociedade. Para auxiliar os associados do SESCON Rio de Janeiro
e seus colaboradores nesse quadro, realizamos em novembro a oitava edição
do Encontro dos Empresários Contábeis do Rio de Janeiro (Enecont), a maior
de todas até então e a primeira com um convidado internacional. Reunimos
palestras sobre temas que trazem novas perspectivas para o nosso trabalho,
como atuação no meio digital, perfis comportamentais e novas formas de
pensamento para empresários e líderes.
Em linha com as inovações tratadas no 8º Enecont, entrevistamos Marcelo
Lombardo, CEO da Omie, sobre o conceito de contador ambidestro e como
a disrupção pode representar novas perspectivas de trabalho no futuro das
empresas de contabilidade, com oferta de serviços de maior valor para os
nossos clientes e formas de implementá-lo com sucesso sem prejudicar as
atividades tradicionais.
Nos últimos dois anos, um dos meus principais objetivos como presidente do
SESCON Rio de Janeiro foi oferecer capacitação constante aos empresários
contábeis e seus colaboradores para que a classe se mantenha atualizada, se
fortaleça e seja indispensável para o desenvolvimento das demais empresas,
visualizando oportunidades de crescimento e perspectivas positivas para
empresários contábeis e seus clientes, ao mesmo tempo que, junto aos
representantes dos órgãos públicos, apresenta demandas da categoria e
contribui para que as ações dessas entidades sejam mais assertivas no que se
abrange a nossa área.
Os eventos, cursos de capacitação, a comemoração dos 30 anos da entidade e a
inauguração do Instituto SESCON Rio de Janeiro foram algumas das ações com
essa finalidade. À nova diretoria e o novo presidente, Renato Mansur, desejo
sorte e muitas realizações em sua gestão.
Obrigado e boa leitura.
Acesse nosso site.
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SESCON Rio de
Janeiro assina
Convenção Coletiva
com o Sindicont-Rio

Em novembro, o SESCON Rio de Janeiro
firmou a Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) com o Sindicont-Rio. O documento
estabeleceu pontos como o reajuste salarial
dos colaboradores, firmado em 3,53% desde
agosto de 2018. Os pisos dos vencimentos
e valores dos benefícios para o período
também foram estabelecidos.

Arnaldo dos Santos Jr com a diretora de Assuntos Jurídicos do Sindicont-Rio (à direita),
Lygia Sampaio, a presidente da entidade, Diva Gesualdi, e a colaboradora do Sindicont-Rio,
Maria de Fátima

Eleições no Sescon Rio de Janeiro

A eleição para o biênio 2019/2020 do Sescon Rio de Janeiro ocorreu, em dois turnos, nos dias 12 e 13 de novembro,
na sede da entidade. No pleito, foi eleita a chapa liderada pelo vice-presidente da entidade, Renato Mansur
(confira a nova composição da diretoria do Sescon Rio de Janeiro nas páginas 11 a 14). A eleição para a formação
da diretoria do Instituto Sescon Rio de Janeiro, por sua vez, ocorreu nos dias 28 e 29 de novembro.

Curso de Capacitação

A DCTF Web foi o tema abordado no Curso de Capacitação realizado pelo SESCON Rio de Janeiro no dia 9 de
novembro. Na ocasião, a professora Juliana Alves tratou dos principais pontos de integração da Declaração com
outras
obrigações
acessórias,
como o eSocial e a EFD-Reinf, além das informações que devem ser prestadas no
anuncio fenacon.pdf
1 11/04/2014
11:42:06
novo documento.
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Aconteceu

Arnaldo dos Santos Jr, Cristiane Andrade, a presidente da Unicon, Ellen Mello, Ilan Renz, Neide Peres e Hélio Donin Jr

2º Convercon

A União dos Profissionais de Contabilidade do Interior do Estado do Rio de Janeiro – Região dos Lagos (Unicon)
realizou no dia 6 de dezembro, em Cabo Frio, a segunda Convergência dos Profissionais Contábeis da Região
dos Lagos (Convercon), que tratou do Impacto na Contabilidade das Novas Tecnologias. O presidente do Sescon
Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, e as diretoras Ilan Renz, Neide Peres participaram do evento. A diretora
colaboradora Cristiane Andrade realizou palestra sobre Gestão de Processos e o Futuro da Contabilidade e o
diretor Hélio Donin Jr sobre Contabilidade na Era da Tecnologia e Automação Digital.
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Cuidados na contratação de serviços
Café com Palestra de dezembro aborda impactos da implantação da EFD-Reinf
Uma recente obrigação fiscal tem deixado muitas
empresas com dúvidas quanto ao que fazer para
cumprir as exigências do Fisco. Do mesmo jeito
que o eSocial, a EFD-Reinf tem agitado a rotina das
empresas de contabilidade, que precisam se adequar
corretamente para não sentirem no bolso os efeitos
da falta de planejamento e organização.
Para explicar a obrigação e quais são os prazos para
entrega, a edição de 12 de dezembro do Café com
Palestra contou com a participação de Ricardo Nogueira,
professor, consultor e palestrante da área contábil.
Especialista em temas de matriz tributária, Nogueira
apresentou formas de preparar sua empresa para
a nova escrituração. De acordo com o palestrante,
o foco principal da EFD-Reinf está na retenção de
tributos e envio da contribuição previdenciária sobre

a receita bruta. Ela nasceu para que a Receita tenha
controle sobre qualquer tipo de retenção de impostos
que não tenha relação com o trabalho, como o
vínculo entre tomador e prestador de serviços.
“A ideia é que o novo sistema substitua o envio
das informações de quatro modalidades: a
Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), a Guia de Recolhimento do FGTS
e de Informações à Previdência Social (GFIP), a
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e o
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED)”, pontuou.
Com casa cheia, o palestrante respondeu dúvidas
dos participantes sobre mudanças no cronograma,
quem é obrigado a entregar e prazos para
transmissão dos dados.

Ricardo Nogueira ministrou o Café com Palestra de dezembro

TODA A CERTEZA NAS INFORMAÇÕES.
TODA A CONFIANÇA NAS RESPOSTAS.
AUDITOR FISCAL. Respostas ﬁscais seguras e conﬁáveis.
Para mais informações: dominiosistemas.com.br/auditor-ﬁscal
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PROAGES

Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis

Participantes
do Proages
de dezembro

Novos formatos e estratégias

Proages de novembro e dezembro abordam remuneração por resultado
e planejamento estratégico
Formas alternativas de remuneração são oportunidades
de implementar formatos de reconhecimento e
engajamento. A remuneração por resultado, tema do
Proages de 21 de novembro, é uma dessa possibilidades,
e não abrange necessariamente dinheiro.
Os parâmetros para definir o que geraria um
rendimento além do salário, como demanda de
trabalho acima do previsto em contrato com o cliente,
metas pré-estabelecidas e novas prospecções, além
de formas de pagamento, formalização do serviço e a
recepção dos colaboradores foram discutidas.
Com bons resultados e autonomia dos empregados, a
remuneração nesse formato também é uma forma de
trazer novas demandas e potenciais clientes para as
empresas, assim como motivá-los. Porém, o recurso
não deve virar regra, já que o colaborador tenderia a
incorporar o adicional ao salário e perder a motivação
em poucos meses. Para evitar isso, uma alternativa é
oferecer remunerações alternativas, como benefícios e
pagamento de cursos e eventos.
O aspecto operacional para definição dos serviços
extras foi o principal aspecto pontuado, já que a
demanda surge desse tipo de necessidade. Porém,
é preciso pensar em outros fatores que tragam mais
receita para as empresas contábeis, como consultorias.
Em 12 de dezembro, o Proages fechou 2018 com
a palestra “Planejamento Estratégico: quais as

estratégias adotadas para 2019 nas empresas
contábeis?”. O evento, o último de Cristiane Andrade
como coordenadora do projeto, reuniu empresários
para debater como eles estavam se planejando para
o ano seguinte e quais iniciativas já tinham tomado
internamente neste sentido.
“Um problema recorrente nas empresas é que muitas
metas são estabelecidas sem que a estrutura da
organização esteja preparada. Não adianta estipular
um número mágico sem prover à empresa meios de
alcançá-lo”, apontou Cristiane.
Ao longo da palestra, ela ressaltou a importância
dOS indicadores para compreender os pontos fortes
da empresa e planejamento para investir na melhoria
dos pontos fracos.
“Algumas empresas contábeis têm um excelente
setor comercial, mas não são tão eficientes em outros
aspectos e precisam investir no treinamento da mãode-obra e na organização interna. Outras fazem o
trabalho de forma impecável, mas têm dificuldades na
captação de clientes. Pode ser a hora de estruturar um
setor comercial e começar o investimento em marketing
digital, por exemplo”, afirma.
Para celebrar a gestão do Proages nos últimos dois
anos, Cristiane Andrade e o presidente do SESCON Rio
de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr., recepcionaram os
participantes em um happy hour.
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Gestão de pessoas

Cooperação
e diálogo
O ambiente de trabalho de uma empresa pode
determinar, entre outros fatores, a produtividade dos
colaboradores e a boa convivência de todos. Para
que isso seja contínuo, um dos fatores que deve ser
observado pelo gestor é a concorrência entre os
membros da equipe e seus desdobramentos.
Segundo Jaqueline Arruda, diretora da ABRHRJ, isso pode trazer conflitos para a equipe, com
desdobramentos nos resultados da empresa. Por isso,
o ambiente deve incentivar a colaboração. “É muito
tênue o limite que separa a concorrência que agrega
ou não agrega. Não recomendo assumir este risco.
Demasiada competição no local de trabalho pode levar
a menor produtividade, ressentimentos e perda de
foco”, destacou.
Outros aspectos podem interferir na manutenção na
harmonia no ambiente de trabalho e na satisfação
dos colaboradores, como propostas de empresas
concorrentes mais atraentes. Ao ser comunicado pelo
funcionário, a decisão do empresário de “cobrir” ou
não a proposta pode ter desdobramentos extensos:
“No curto prazo, você pode até evitar a saída, mas,
no médio e longo prazo, fica para o funcionário a
ideia de que só foi reconhecido quando ameaçou
sair, assim como para o restante da equipe. Se
essa for a decisão, deve-se analisar o equilíbrio

Lidar com a
concorrência de forma
adequada evita conflitos
e rotatividade da equipe

interno dos salários para evitar injustiças. O melhor
cenário é manter o feedback cotidiano entre líderes
e liderados com um diálogo franco e um plano de
cargos que contemple reajustes por mérito baseados
em desempenho”, sugere a especialista.
Uma das principais motivações para um colaborador
aceitar uma nova proposta de trabalho, os benefícios
podem ser utilizados na retenção dos colaboradores.
“Pesquisas apontam que os jovens também valorizam
outros quesitos, como trabalhar em empresas que
ofereçam um ambiente moderno, flexibilidade
de horário, áreas de trabalho compartilhadas e
possibilidade de home office”, enumera Jaqueline,
destacando que aspectos como propósito e valores
da empresa também são levados em consideração por
esses trabalhadores e que benefícios mais tradicionais,
como previdência privada e participação nos lucros,
podem ser importantes na negociação.
Porém, para evitar que a saída de colaboradores,
o diálogo na empresa é fundamental: “manter um
ambiente de conversas francas entre colaboradores
e líderes costuma funcionar bem, pois, nesses
ambientes, as pequenas insatisfações vão sendo
tratadas e alguns funcionários preferem se manter
na empresa porque são ouvidos e suas demandas
são tratadas com consideração”.
9

10

Eleições

Novo começo
Diretoria 2018/2019 do SESCON Rio de Janeiro é eleita

Nos próximos dois anos, o SESCON Rio de Janeiro será presidido por Renato Mansur, empresário contábil
da Executive Contábil Orientação Empresarial, e vice-presidente da entidade no biênio 2017/2018. Entre as
propostas da nova gestão, reforçar a importância do SESCON Rio de Janeiro para os empresários contábeis
fluminenses como parceiro de capacitação profissional e representatividade da classe contábil nos órgãos
públicos. A cerimônia de posse do novo grupo ocorrerá em fevereiro.
Confira a seguir os membros da diretoria no SESCON Rio de Janeiro no biênio 2019/2020 e uma entrevista
com Renato Mansur:

Diretoria – Efetivos

Presidente: Renato Mansur

Vice-Presidente: Ilan Renz

Tesoureiro: Renato Pedroza

Vice-Tesoureiro: Adilson Félix

Secretário: Anderson Silva

Diretor Social – Marcelo Gil
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Diretores Administrativos – Efetivos

Marco Antônio Dalponte

Anderson Martins

Everton de Assunção Ferreira

Edílson Ferreira Junior

Diretoria – Suplentes

Wagner Pessamilio
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Francisco Ribeiro

Hélio Donin Junior

Eleições
Conselho Consultivo – Efetivos

Manuel Domingues
e Pinho

Edson Dupret

Antônio Carlos
de Azeredo

Armando de Oliveira

Jader de Melo

Conselho Fiscal – Efetivos

Felipe de Oliveira

Janaína Ferreira

Luiz Marcelo Duarte

Carlos Augusto dos Santos

Elisângela Coelho

Conselho Fiscal – Suplentes

Cesar Madruga

Representantes Junto a Fenacon – Efetivos

Representantes Junto a Fenacon – Suplentes

Renato Mansur

Renato Pedroza

Ilan Renz

Felipe de Oliveira
13

Perspectivas
futuras

O presidente do SESCON Rio de Janeiro, Renato Mansur,
fala dos seus planos à frente da entidade
Como foi a sua trajetória profissional na
contabilidade até hoje?
RM: Muita luta e perseverança. Atesto que
a perseverança é uma das condições mais
importantes para o pequeno empreendedor.
Comecei em 1984, recém-formado pela
escola técnica de comércio Cândido Mendes.
Com quatro amigos da mesma instituição,
nos lançamos na empreitada de abrirmos o
escritório. Após os dois primeiros anos, os
demais não conseguiram permanecer e fiquei
sozinho continuando a caminhada.
Como conheceu o SESCON Rio de Janeiro e há
quanto tempo está na entidade?
RM: Bom, fui convidado algumas vezes pelo
Dr. Helio Donin. Confesso que tinha o estigma
do nome “Sindicato” mas acabei convencido
e entrei na diretoria a convite do Presidente
Lindberg (2007-2010). A participação no SESCON
Rio de Janeiro mudou e muito os caminhos
de minha empresa para melhor, em todos os
sentidos: tecnologia, treinamentos, participação
e troca com empresários contábeis. Enfim, foi
extremamente positivo.
Quais são os seus objetivos e projetos para os
próximos anos no SESCON Rio de Janeiro?
RM: O meu principal objetivo nesta gestão
2019/2020, e mudar o paradigma do
“associativismo” em nossa área. Vemos que
o brasileiro não tem muito esta cultura.
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Eleições

O presidente do SESCON Rio de Janeiro,
Renato Mansur

Investiremos em uma campanha de marketing
forte para o trabalho de conscientização,
além de algumas ações praticas como
“Café com Presidente” onde iremos convidar,
periodicamente, os empresários contábeis
que não conhecem o SESCON Rio de Janeiro,
seus objetivos, suas instalações e tudo que a
entidade tem a oferecer como representante
do setor empresarial contábil, e quão mais forte
e ativo ele pode ser com a maior participação
destes empresários, além de outras ações
que implementaremos.
Na sua opinião, quais são principais desafios
da área contábil hoje?
RM: O principal desafio é entender, contar e
investir mais nas tecnologias, como a inteligência
artificial, por exemplo, para cuidar da parte
braçal, e avançarmos muito na consultoria aos
empresários, nossos clientes. Nosso foco passa a
ser o trabalho intelectual, lançando mão de todos
os dados financeiros e conhecimento que temos,
para subsidiar e alavancar os negócios de nossos
clientes e, como consequência, os nossos.
Nesse contexto, quais seria o papel das entidades
contábeis, com as mudanças no trabalho contábil
e o fim da contribuição sindical obrigatória?
RM: Se reinventar como entidade, buscando
entender as necessidades de seus associados
e filiados, e, como o setor privado, encantálos, gerando assim recursos para a sua
sustentabilidade. Essa é nossa meta.

A praticidade
que você precisa

O eContador é o app que vai diferenciar
sua empresa no mercado
Transmissão e recebimento de
documentos de forma
centralizada

Atendimento web para
multiusuários

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

Agilidade no contato
com o cliente

0800 704 1418

Mudanças
Necessárias

8º Enecont aborda temas comportamentais e técnicos para o desenvolvimento
das empresas contábeis
Ferramentas para surpreender os clientes, definição
de perfis comportamentais, ações para atuação
digital e mudança de pensamento para empresários
foram alguns dos temas das palestras da oitava
edição do Encontro dos Empresários Contábeis
do Rio de Janeiro (Enecont). Cerca de 600 pessoas
participaram do encontro, realizado no Centro de
Convenções Sulamérica.
“Esse evento é um incentivo para o que vocês
farão adiante. A cada treinamento nós nos
fortalecemos. Não adianta existirem empresas
e ferramentas tecnológicas se continuamos
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escriturando em papel”, destacou o presidente
do SESCON Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr,
na abertura do evento. Em seguida, o presidente
da Fenacon, Sergio Approbato, também ressaltou
a importância da educação constante e da
tecnologia na contabilidade:
“Temos que nos preparar para um novo mundo
que está cada vez mais perto, se reciclando e
com a mente aberta. É preciso saber que a nossa
profissão não acabará. A inteligência artificial com
os processos e as empresas que incorporarem o
conceito estarão nessa virada”, pontuou.

Capa

01

02

03

01. Mauro Peres realizou a primeira atividade do dia e uma palestra sobre perfil comportamental
02. Dra. Denise Portugal realizou a palestra “Start para o bem-estar”
03. A diretoria do Sescon Rio de Janeiro no evento
04

04. O presidente da Fenacon, Sérgio Approbato, na abertura do 8º Enecont

17

05. A cantora Tay Dantas no happy hour que encerrou o 8º Enecont
06. Andrea Iorio, diretor do Tinder na América Latina, falou sobre as Seis competências
essenciais da transformação digital
07. O público assistiu palestras e participou de workshops no evento
08. O presidente do Sescon Rio de Janeiro, Arnaldo dos Santos Jr, no começo do 8º Enecont
09. A feira de negócios reuniu os patrocinadores do evento
10. Roberto Dias Duarte realizou a palestra “De contador para CEO – Mudar o mindset é o
primeiro passo para a transformação do seu escritório na empresa”

05

06
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07

08

Capa

09
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Antes das apresentações, o palestrante Mauro
Peres convidou os participantes a responderem
uma enquete no aplicativo Meetoo sobre
experiências pessoais. Em seguida, a médica Dra.
Denise Portugal realizou a palestra “Start para o
bem-estar”, na qual abordou a importância de
uma vida saudável para o equilíbrio em todas as
atividades, aspecto que começa na mentalidade
de cada um. O crescimento dos casos de diabetes
no Brasil, a influência da ansiedade na saúde e os
riscos do consumo exagerado de alimentos ricos
em sódio e a influência dos hábitos familiares
na família foram alguns dos pontos abordados.
Segundo a palestrante, refeições mais saudáveis
e deixam as pessoas mais dispostas e com mais
qualidade de vida.
Dra. Denise ainda falou sobre serotonina,
ocitocina, dopamina e endorfina, hormônios
que trazem benefícios como sensação de
prazer, relaxamento, bem-estar e recompensa
que são produzidos pelo corpo humano em
situações como após a prática de exercícios
físicos. Planejar as refeições, escolher alimentos
adequados e meditação também foram algumas
das dicas mencionadas pela palestrante.
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Mudança de pensamento

Pedro Mello, da organização Open Leaders, ministrou
a palestra seguinte, sobre “O mindset dos líderes
de amanhã”. Ele falou sobre as crenças conscientes
e inconscientes das pessoas e os desdobramentos
das mesmas no comportamento, como das crenças
limitantes, não são questionadas pela maioria das
pessoas e moldam as atitudes cotidianas, como no
atendimento aos clientes e perspectivas profissionais.
Nesse contexto, ele fez um paralelo das revoluções
dos últimos dez mil anos com os perfis de lideranças
empresariais desenvolvidas em cada período, processo
que, segundo o palestrante, também se reflete na
maturidade das organizações. Ele destacou que a crença
predominante hoje se moldou nos últimos 250 anos, com
empresas de competição local, em escala massificada,
atuando de forma lenta e previsível, com estruturas
rígidas e hierárquicas. O amadurecimento teve início nas
últimas décadas, priorizando aspectos como indicadores

de produtividade. Porém, a maioria das organizações
ainda não teria alcançado esse patamar.
Com a revolução digital, segundo Pedro, os modelos
rígidos são questionados e alterados por outros formatos
e recursos, como biotecnologia, inteligência artificial, que
tornam as práticas mais descentralizadas, com pilares
que devem ser observados pelas companhias: geração
de valor, transparência e colaboração. “Não sobreviverão
os mais fortes, mas os mais flexíveis”, concluiu.

Transformação digital

Em seguida, Andrea Iorio falou sobre a sua experiência
como diretor do Tinder na América Latina e listou
as “Seis competências essenciais da transformação
digital”. Ele lembrou a necessidade de pensar fora
da caixa e de desenvolver novas competências nesse
contexto. Flexibilidade cognitiva, execução inovadora,
especialidade em comportamento humano, altruísmo
digital, pensamento crítico e crescimento sustentável

MUigITadOo
obr

Ao longo do ano de 2018, realizamos
diversos bate-papos com proﬁssionais do
ramo contábil, no encontro abordamos
assuntos do mercado além de
apresentarmos o SMART XML, a ferramenta
que facilita a vida do contador!
A todos que estiveram presentes no BATEPAPO COM CONTADORES, o nosso mais
sincero agradecimento, vocês são peças
fundamentais na nossa história!
Rio de Janeiro

Vila da Penha: Av. Brás de Pina, 1110
Centro: R. do Ouvidor 161, sala 310
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Cabo Frio

Braga: Av. Ver. Antônio Ferreira dos Santos, 1280
Tel.: (22) 3199-9890

E você, quer participar?
entre em contato e agende conosco:

(21) 3301-9200
0800 745 1001

lminformatica.com.br

Capa
foram as competências citadas na palestra. Nesses
pontos, procurar práticas já existentes no mercado,
garantia de boas experiências para aumentar a
retenção de clientes, identificação de tendências e se
adaptar rapidamente a outras áreas de conhecimento
foram algumas das principais ações relacionadas
às competências.
“O seu desafio como empreendedor ou estudante
é o mesmo: explorar o mercado horizontalmente
para conhecer as lacunas. Explore o seu potencial
com experiências inovadoras e inusitadas”, sugeriu
o palestrante.
Especialista em administração de empresas, o
palestrante Mauro Peres realizou o miniworkshop
Extraordinários. Com os perfis Dominantes,
Influentes, Estáveis e Conformes (DISC), ele pontuou
as características de cada um e conduziu uma
dinâmica com os participantes para identificares

personagens em trechos de filmes mais adequados
aos comportamentos.
Segundo ele, em cada pessoa predominam
características de dois dos perfis e cada um tem melhor
desempenho em tarefas específicas, guiadas por foco
em pessoas ou tarefas a serem executadas.
Na quinta apresentação do 8º Enecont, o consultor
de estratégia e inovação para empresas de
contabilidade Roberto Dias Duarte realizou a
palestra “De contador para CEO – Mudar o mindset
é o primeiro passo para a transformação do seu
escritório na empresa”. Ele listou os três formatos
de empresas contábeis e características necessárias
para cada uma, sendo as empresas voltadas para
consultoria as que mais trazem valor para o cliente
e retorno para os profissionais da contabilidade,
porém, o mais restritivo. Ele também pontuou as
diferenças das companhias brasileiras e estrangeiras,
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como cobrança de honorário por hora trabalhada,
não por mensalidade e alto faturamento em relação
às demais empresas do ramo no mundo.
Para se destacar, é preciso aumentar a eficiência
da companhia com investimentos em tecnologia,
oferecer serviços de valor, se especializar e formas
estratégias de eficiência, lealdade e expansão
conforme os números e indicadores da empresa,
assim como estabelecer as expectativas de
retorno e um plano de ação para as estratégias.
A última palestra do evento foi ministrada
por Alicia Matheson, coach de treinamento e
desenvolvimento e consultora global, que abordou o
tema “Transformando sua empresa de contabilidade
através da magia da excelência em serviços”. Ela
contextualizou as mudanças no mercado com um
hábito de consumo comum do mercado norteamericano: as promoções da Black Friday, cujos
índices de venda tem caído nos últimos anos,
principalmente em lojas físicas.
Com o crescimento da influência da tecnologia
na relação entre empresas e consumidores, Alicia
mostrou exemplos de uso do recurso para atrair
a atenção do cliente e melhorar a experiência,
conforme o propósito das empresas, como
facilitar pagamento ou agregar valor ao serviço
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oferecido, como cartões de visita digitais ou
com recursos eletrônicos. A palestrante também
falou da importância de conhecer aspectos
da inteligência emocional de cada um para
identificar as potencialidades das pessoas. Dessa
forma, Alicia conduziu uma dinâmica com os
participantes, dividindo todos em quatro grupos
conforme suas características.
Ao final das palestras, Arnaldo dos Santos Jr
chamou o futuro presidente do SESCON Rio de
Janeiro, Renato Mansur, ao palco. “Estou aqui para
colaborar com o que for necessário. São muitos
desafios, buscaremos atender as necessidades dos
associados e contaremos com a colaboração de
todos”, disse Mansur.

Homenagem

Ao final do 8º Enecont, as empresas
patrocinadoras receberam homenagens
do Sescon Rio de Janeiro pela confiança
na organização do evento. A equipe do
Sescon Rio de Janeiro também realizou
uma homenagem ao presidente Arnaldo
dos Santos Jr, cujo mandato se encerra em
dezembro de 2018.

Capa

13

11. Diretoria do Sescon Rio de Janeiro com a vice-presidente do Sindicont-Rio, Sandra Pedroso (à
esquerda), a presidente da entidade, Diva Gesualdi (de terno preto), a presidente da Unipec,
Damaris Amaral (terceira, da dir. para a esq.), e o presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira (à direita)
12. O palestrante Pedro Mello recebe o troféu de participação da diretora Ilan Renz
12

13. A palestrante internacional Alicia Matheson conduziu uma palestra e dinâmica sobre o tema
“Transformando sua empresa de contabilidade através da magia da excelência em serviços”

Automatização
com Athenas3000.
Se você quer automatizar, integrar e controlar as informações e dados da
sua empresa, mesmo à distância, em um único espaço e em tempo real,
você pode contar com o Athenas3000.

Apresentamos
GabrielBot

DCTF automatizada.

FERRAMENTA DE ANÁLISE DO IRPF
Com o IR Analytics o você fará a análise de caixa e a evolução patrimonial,
sem nenhuma complicação. O IR Analytics irá ler automaticamente as
informações da declaração do programa do IRPF da Receita Federal e
controlará o andamento do processamento da declaração automaticamente
via e-CAC, usando senha de acesso, certiﬁcado digital ou e-Procuração."

Facilidades:

Baixa dos DARF’s através do
e-CAC com a data real de
pagamento;

ü

Zero digitação! Ganho de
tempo e produtividade.

ü

Gerar DARF’S com a data real
de pagamento e
preenchimento automático
direto no sistema
Athenas3000.
Através do SICALC com
códigos de barras!

ü
ü
ü
ü

Previdência complementar
Análise dos últimos 5 anos
Serviço doméstico
Ganho de capital
Análise de caixa
Doação

Único Software de
análise RURAL.

Use gratuitamente e analise
até 3 declarações!!!

www.athenas3000.com.br/ir
comercial@athenas3000.com.br I 27 2104.6525 | 4004.0435 Ramal:2002

Futuro disruptivo
O CEO da Omie, Marcelo Lombardo, explica o conceito de contador ambidestro e
suas aplicações nas empresas contábeis
O que é o conceito de contador ambidestro?
É conseguir desenvolver uma área de negócios na
empresa, totalmente inovadora, ao mesmo tempo
também consegue, com sucesso, obter receita nos
setores tradicionais enquanto forem viáveis. Um
exemplo é a IBM. Ela era fabricante de mainframe,
depois de computadores, se tornou uma empresa
de serviços e consultoria, até que vendeu as
unidades de hardware. Hoje, ela se reinventou e
é uma das líderes no que há de mais moderno
e lucrativo no segmento de tecnologia, que é a
inteligência artificial. Ocorreram vários ciclos de
transformação interna e ela continua sendo uma
empresa de sucesso após várias gerações, sempre
se reinventando.

No mercado contábil hoje, há empresas dispostas
a fazer essa movimentação?
Sim, muitas. Alguns escritórios que observaram
os serviços de contabilidade online e tentaram
implementar, mas em praticamente 100% dos casos
deu errado. É um projeto que demanda decisão
e, a partir disso, ter uma equipe à parte para isso,
que acompanha métricas, custos do segmento, de
operação, e não divide esse esforço com outras
áreas tradicionais. É preciso saber quando dar
esse passo. Indo mais à fundo, é preciso definir
a alocação do investimento, sem mexer, tratá-lo
como um novo business, que se reporta ao dono
da empresa, e não às outras áreas, com autonomia
operacional completa.

Quais são as ações para o empresário adotar
o conceito?

Os colaboradores da nova área devem ser da
própria empresa ou contratados de fora?

Primeiro é preciso ter uma definição sobre a
inovação e adotá-la. Em seguida, obter suporte
da alta gestão da empresa, já que a única forma
de conseguir desenvolver um negócio ambidestro
é separar totalmente as áreas na companhia. O
setor que desenvolve o novo modelo de negócio
tem que estar isolado profissionalmente das áreas
tradicionais porque senão ele é automaticamente
sabotado, já que a demanda da outra área
pode comprometer o desenvolvimento do novo
projeto. Outro aspecto é que a visão inovadora
demanda uma identidade em comum, de visão,
de valores, de cultura, com o que esse contador
acredita, o futuro do negócio. São as bases iniciais
para construir o mais alto nível possível numa
organização ambidestra.

O que mais importa é o espírito empreendedor.
Se há alguém assim, pode-se alocá-lo na nova
divisão, mas 100% desligado das funções
anteriores, sem a possibilidade de ser “roubado”
ou “emprestado” de volta.
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Que outros serviços uma empresa contábil
poderia oferecer nesse conceito?
Acredito que o contador tem um conjunto de
conhecimentos que podem ser bem utilizados
para coisas que vão agregar aos clientes dele além
da entrega do compliance legal. Um exemplo é a
consultoria e planejamento financeiro. Apesar dos
skills de contador e consultor serem parecidos, na
prática eles são aplicados de forma completamente
diferentes. O contador reporta o passado e o

Entrevista
consultor constrói o futuro. Ainda que as habilidades e o
conhecimento de métricas contábeis sejam semelhantes,
a aplicação é diferente. Se uma empresa quer fazer uma
proposta de consultoria para os seus clientes, tem que se
estruturar para isso, com alguém que foi treinado para
vender e entregar o serviço. Na prática, é abordar um
cliente e propor um plano de negócios para aumentar
a lucratividade, aprovado por ele, e acompanhar a
execução. É um passo à frente. Se vende algo muito
mais importante que compliance legal, não que isso
não seja importante, mas de certa forma é commodity.
Entretanto, esse tipo de serviço é um trabalho de
altíssimo de valor agregado em que a contabilidade do
que aconteceu no passado é a base para análise e estudo
desse planejamento. Por isso acredito que para montar
um serviço de consultoria não adianta nada designar o
funcionário comprometido em entregar as obrigações e
acrescentar o planejamento, é pedir para não funcionar.
É preciso uma equipe totalmente separada, exclusiva
para isso e que saiba vender e entregar o serviço.

O CEO da Omie, Marcelo Lombardo

RECEBER DOCUMENTOS E COMPROVANTES
ORGANIZADOS MENSALMENTE

AGORA VAI SER ROTINA
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:

www.omie.com.br/parceiros
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Relatório de Gestão

Ações
reunidas

Relatório da gestão 2017/2018 do SESCON
Rio de Janeiro reúne principais realizações
do período
As ações, principais eventos e iniciativas da gestão 2017-2018
do SESCON Rio de Janeiro foram compilados no Relatório de
Gestão da entidade, disponível no site da entidade. Entre os
fatos mais marcantes do período, estão a comemoração dos 30
anos do SESCON Rio de Janeiro, inauguração do auditório do
Instituto SESCON Rio de Janeiro, realização de cursos, fóruns,
eventos internacionais e firmação das Convenções Coletivas de
Trabalho com as entidades laborais.
Confira o relatório no link https://bit.ly/2LGtUHa

Contribuição

Sindical
Patronal

2019

Relatório de Gestão 2017/2018

Entidades fortes e atuantes trazem
conquistas em prol de suas categorias
representadas e contribuem para o
desenvolvimento da área. Faça a sua parte
e contribua até 31 de janeiro para o Sescon
Rio de Janeiro continuar esse trabalho.

Acesse o site do Sescon Rio de Janeiro e emita a sua guia
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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

TABELA DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE SALAS PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES

Local

Especificações

DE SEGUNDA À SEXTA
Período 8:30
às 17:30

SÁBADO

Meio Período
8:30 às 12:30

Auditório “A”

Até 50 Pessoas

R$ 500,00

R$ 396,00

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

DOMINGO

Locação para final de semana
100% de
acréscimo no
valor cobrado
de segunda à
sexta-feira

150% de
acréscimo no
valor cobrado
de segunda à
sexta-feira

Locação para
patrocinadores e
associados

15% De Desconto

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

Coffee Break - 20 minutos

Locação de equipamentos e serviços extras (valor unitário)
Notebook

R$ 90

Apresentador Multimídia

R$ 40

Caixa amplificadora (som) – para Sala de Negócios**

R$ 120

Garrafa de Café

1 Litro

R$ 15

Garrafa de Café

3 Litros

R$ 36

Bombona de Suco

5 Litros

R$ 40

1 Bomboniere

R$ 25

Petitfour

Microfone sem Fio

R$ 50

Internet (taxa de utilização)

R$ 70

Flip chart com bloco (10 folhas)

R$ 30

Bolo

Unidade

R$ 18

Mesa de apoio

R$ 25

Pão de queijo

Unidade

R$ 1,50

Toalha

R$ 20

Refrigerante
(garrafa de 2 litros)

Unidade

R$ 12

Impressão P&B

R$ 0,30

Impressão colorida

R$ 1,50

Mini salgados assados
Salgados fritos

Unidade

R$ 2

1 KG

R$ 45

Taxa de limpeza

R$ 50

Água

Fornecimento sem custo

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.

