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Editorial

Acesse nosso site.

Renato Mansur, 
presidente do SESCON-RJ

Atenção ao futuro
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Além de executar as atribuições do trabalho contábil, estar atento às tendências e 
mudanças do mercado é fundamental para mantermos a excelência e atualidade da 
profissão. Por isso promovemos anualmente o Encontro dos Empresários Contábeis 
do Rio de Janeiro (Enecont), que, este ano, chegou a nona edição. As palestras 
trataram dos desafios e oportunidades trazidos pela tecnologia. 

A contabilidade pode se beneficiar dessas novidades, porém, é preciso estar 
disposto a encarar as alterações necessárias para manter-se relevante e 
competitivo. No evento, o SESCON-RJ também promoveu a entrega do 1º Prêmio 
Contábil SESCON-RJ 2019, no qual homenageamos empresas contábeis que 
valorizam a importância do associativismo no setor. 

Para apresentar novidades da área fiscal e levar demandas aos representantes do 
setor, realizamos o Fórum Fiscal, com participação da Sefaz-RJ e da Firjan, para 
abordar a importância dos incentivos fiscais para o estado e as futuras medidas da 
Secretaria para otimizar as operações com o órgão. 

Assim como as inovações, é preciso estar atento às mudanças legislativas 
recentes, como a sanção da MP do Contribuinte Legal, que traz novas condições 
diferenciadas para os contribuintes inadimplentes com a União. 

Além da programação de eventos e outros benefícios do SESCON-RJ para 
seus associados e colaboradores, somos próximos de órgãos públicos e outras 
entidades relacionadas à contabilidade que solicitam nossas reivindicações 
e demandas, assim como pontuamos sugestões de mudanças e adequações 
a estes representantes. Participe do SESCON-RJ e contribua para a melhora do 
relacionamento com estas organizações.  

Obrigado e boa leitura.
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Seminário sobre  
Registro e Legalização
No dia 30 de agosto, o presidente do SESCON-RJ, 
Renato Mansur, participou do seminário As Inovações 
do Registro e Legalização das Empresas. Também 
estiveram na solenidade o presidente da Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) Vitor 
Hugo Feitosa, o assessor da Procuradoria Regional 
da Junta e diretor-presidente do Instituto Brasileiro 
de Registro Empresarial (IBREemp), José Anderson 
Cerezoli, e o vice-presidente de Controle Interno 
do CRCRJ, José Antonio Felgueiras. O evento tratou 
de temas como Autenticação de Livros Comerciais 
e Societários: proposta de reforma da IN DREI nº 
11, Sociedade Limitada Pessoal x Eireli – inovações 
introduzidas pela Medida Provisória nº 881. 

Seminário As Inovações do Registro e Legalização das Empresas, realizado 
no CRCRJ

Conta Azul Con
A Conta Azul realizou em São Paulo (SP), no dia 22 de 
outubro, uma nova edição do Conta Azul Con, evento 
da empresa com workshops e palestrantes das áreas 
contábil e de tecnologia. O presidente do SESCON-RJ, 
Renato Mansur, representou a entidade na ocasião. 

Renato Mansur na Conta Azul Con

1ª Corrida e 10ª Caminhada da Contabilidade
No dia 22 de setembro, Dia do Contador, foi realizada a 1ª Corrida e 10ª 
Caminhada da Contabilidade, em Niterói. O evento – uma parceria entre 
SINDICONT-Rio, CRC-RJ e Sesc Rio – contou com a presença de dezenas de 
contadores. O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, e a vice-presidente, 
Ilan Renz, participaram das atividades.

“Nós, profissionais contábeis, nos importamos com muitas coisas, mas 
acabamos negligenciando o que temos de mais importante: nossa saúde. Por 
isso é essencial estimular o esporte entre os contadores, para que haja uma 
verdadeira mudança de hábito”, refletiu Mansur. 

Renato Mansur na 1ª Corrida e 
10ª Caminhada da Contabilidade

Sescon-PA visita o SESCON-RJ
O presidente do Sescon-PA, Mário Elisio de Melo 
Gusmão, esteve na sede do SESCON-RJ no dia 
10 de setembro. Na visita, o presidente Renato 
Mansur apresentou ao colega os principais projetos 
da instituição, como Plantão Jurídico, cursos de 
capacitação, Café com Palestra e Proages. 

Renato Mansur e o presidente do Sescon-PA, Elisio Gusmão



Aconteceu
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Renato Mansur (à esquerda) no Fórum Lagos de Assuntos Contábeis

Cidades Empreendedoras
O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, 
participou da cerimônia de reconhecimento dos 
municípios participantes do programa Cidades 
Empreendedoras 2018-2019, ocorrida no dia 24 de 
outubro. A iniciativa do Sebrae-RJ é voltada para a 
melhora do ambiente de negócios nessas cidades com 
o engajamento das gestões municipais na promoção 
de políticas públicas e ações de desenvolvimento 
voltadas para pequenos negócios. 

Cerimônia do programa Cidades Empreendedoras

Nibo Conference 2019
Nos dias 3 e 4 de setembro, a Nibo realizou no Rio 
de Janeiro a Nibo Conference 2019, evento com 
palestrantes e casos de sucesso voltados para a área 
contábil, com o objetivo de estimular e fortalecer o 
espírito empreendedor dos profissionais da área. 

Renato Mansur com Gabriel Gaspar, CEO da Nibo, e Fernanda Rocha, do 
movimento Contabilidade Sem Chatice

50 anos da APCAA
No dia 30 de outubro, o presidente do SESCON-RJ, 
Renato Mansur, participou do Fórum Lagos de Assuntos 
Contábeis, evento comemorativo dos 50 anos da 
Associação dos Profissionais de Contabilidade de Cabo 
Frio, Arraial do Cabo e Armação de Búzios (APCCAA), 
realizado na OAB-RJ de Cabo Frio. Entre os participantes, 
o presidente da JUCERJA, Vitor Hugo Feitosa. 

Encontro de Estudantes e 
Jovens Lideranças Contábeis
O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, e o 
diretor Marco Dalponte participaram do 1º Encontro 
de Estudantes e Jovens Lideranças Contábeis, evento 
do CRCRJ realizado no dia 26 de outubro com palestras 
e oficinas para os profissionais da área ingressantes no 
mercado de trabalho. Os diretores Edilson Jr e Sérvulo 
Mendonça palestraram no evento sobre os temas 
Me Formei, e agora? e Marketing Pessoal: a Arte de 
Encantar, respectivamente. 

Renato Mansur e o diretor Marco Dalponte (segundo, da dir. para a esq.) 
no 1º Encontro de Estudantes e Jovens Lideranças Contábeis com o vice-
presidente do CRCRJ, Samir Nehme



Informações 
em dia
Café com Palestra trata de revisão procedimentos de escrituração fiscal

No dia 25 de setembro*, o Café com Palestra abordou o tema Revisão dos procedimentos de Escrituração Fiscal, 
com apresentação do especialista Ricardo Nogueira. Ele abordou pontos como os principais erros da EFD-ICMS/
IPI, ICMS desonerado, créditos de ICMS e fornecedores optantes pelo Simples Nacional e obrigações acessórias 
como CST, CSON e CFOP. 

*Excepcionalmente, não houve Café com Palestra em outubro

6 PARCEIRO CERTIFICADO PLATINUM
Saiba mais em wolterskluwer.com.br/prosoft-analir/
ou consulte nosso parceiro PSRio: (21) 2158-1500

Automatize as declarações de IRPF
Transforme documentos digitalizados em dados automaticamente com o Prosoft Analir Plus

Prosoft Analir Plus, para uma declaração de imposto de renda com confiança.

Você já imaginou receber todos os documentos de seus clientes já digitalizados e com os dados 
automaticamente imputados em seu sistema? Agora, com a nova funcionalidade OCR do Prosoft Analir 
Plus, isto é possível. Veja como é simples: 

Selecione
o documento

Tire uma
foto

Envie para
seu contador

Dados
imputados!

Prosoft Analir PlusOCR

Reconhecimento
de dados

0101010100011010

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai15735862859_MKT-SESCON_RJ.pdf   1   12/11/19   16:18



O sétimo tema do Proages de 2019, realizado 
no dia 18 de setembro, foi “Encante seu cliente 
no processo de integração”. Na ocasião, foram 
discutidas ações que humanizem o atendimento 
e cative os clientes, visto que este é o início de 
uma relação com as empresas contábeis. Entre 
as soluções compartilhadas, os participantes 
expuseram que o ritual de entrada é um momento 
importante neste relacionamento, e por isso 
dedicam bastante tempo para apresentar a 
estrutura física do escritório aos clientes, 
assim como a equipe da empresa – a chamada 
reunião de integração e encantamento. Para os 
empresários presentes, permitir que o cliente 
conheça pessoalmente a equipe que vai atendê-lo 
é um diferencial. 

O diretor do SESCON-RJ, Anderson Martins, 
dividiu os ensinamentos de um treinamento para 
empresários realizado na Disney e falou sobre 
“o jeito Disney de encantar o cliente”. De acordo 
com ele, a empresa faz um trabalho fenomenal ao 
adicionar sempre inovação e tecnologia às suas 
atividades e ao constantemente realizar pesquisas 
com seus consumidores para saber quais emoções 
estão por trás das expectativas. E, para atingir um 
resultado satisfatório na retenção dos clientes, 
o segredo é buscar profissionais com perfis que 
incorporem a visão, a linguagem e os valores da 
organização, indo além do atendimento reativo.

Como motivar os colaboradores da sua empresa 
contábil foi o assunto tratado em 22 de outubro. 
Os participantes compartilharam experiências 
de incentivo aos seus funcionários além de 
recompensas financeiras em meio a situações 
como automação e redução de honorários. Festas 
de aniversário e outras datas comemorativas 
foram pontuadas entre as ações, assim como a 
importância da presença do dono no escritório 
para engajamento das pessoas. 

Para que as ações de incentivo tenham efetividade, 
elas devem ter estratégias atreladas aos objetivos 
da empresa. Em relação à formação técnica da 
equipe, a participação dos funcionários junto com 
a liderança em cursos e eventos da área contábil 
também foi pontuada como uma forma de 
incentivo e para transmissão das novas ideias para 
o restante do grupo, assim como a participação da 
equipe na escolha de novas ferramentas, opinando 
sobre as mesmas. 

Além disso, internamente, a realização de reuniões 
mensais para definição de metas, com avaliação 
posterior dos resultados obtidos foi sugerida, 
além de recompensas quando os objetivos são 
superados. Os participantes também pontuaram 
a importância de realizarem feedbacks positivos e 
negativos com os trabalhadores e de contratarem 
pessoas alinhadas com os objetivos da empresa. 

Encantar  
e incentivar
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Proages de setembro e outubro abordam encantamento 
dos clientes e motivação dos colaboradores

PROAGES
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão das Empresas de Serviços Contábeis
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No dia 17 de outubro, o SESCON-RJ realizou uma 
nova edição do Fórum Fiscal, no qual foi abordado o 
tema Benefícios e Regularização no Estado do Rio de 
Janeiro. Júlia Butter, consultora de Desenvolvimento 
Econômico da Firjan, e o auditor fiscal da Secretaria 
de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ), 
Fábio Verbicário, falaram sobre incentivos e benefícios 
fiscais no estado e o Fisco Fácil e a autorregularização 
dos contribuintes, respectivamente. 

Júlia pontuou que os incentivos não são a causa da 
crise fiscal no estado e que casos específicos foram 
investigados posteriormente. Ela abordou o histórico 
da crise econômica do estado, com desdobramentos 
como índices de desemprego superiores ao resto 
do país. Segundo a palestrante, o Rio de Janeiro 

perdeu 11 posições no ranking de competitividade 
estadual entre 2014 e 2018, com queda em variáveis 
importantes para geração de empregos, como 
infraestrutura e segurança pública. “Quando se 
vê que o estado está mal em fatores críticos, os 
incentivos fiscais são essenciais para atrair de outras 
formas”, explicou. 

Segundo a consultora, mais empresas foram abertas no 
Rio de Janeiro entre 2002 e 2007, período com maior 
concessão de benefícios, assim como houve aumento 
na arrecadação do ICMS. A medida também atrai 
benefícios para os municípios do interior fluminense 
e permite que outros setores além do petroleiro se 
desenvolvam no estado, diversificando as atividades, 
além de reduzir a dependência da substância. 

Medidas para  
desenvolver o estado
Fórum Fiscal debate benefícios fiscais e regularização no Rio de Janeiro
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Fórum Fiscal
A palestrante também falou sobre o impacto da 
Lei nº 6.979/2015, que dispõe sobre o tratamento 
tributário especial das indústrias no Rio de Janeiro, 
que possibilitou medidas como aumento do 
número de cidades que receberam incentivos e, 
por consequência, crescimento da geração de 
empregos, desenvolvimento local e arrecadação 
de ICMS. Além disso, os incentivos aumentam a 
regularização de empresas, já que isso é necessário 
para adotar a medida. 

De acordo com dados apresentados na palestra, a falta 
de incentivos fiscais afasta empresas do estado, com 
mais da metade delas encerrariam as atividades, com 
39,5% delas encerrando as atividades de vez e 60,5% de 
saída do Rio de Janeiro. Além da falta desse incentivo, 
a implementação de condições mais competitivas em 
estados como São Paulo e Espírito Santo contribuem 
para a saída das companhias. Júlia ressaltou que a 
Firjan é a favor de uma reforma tributária. 

Fisco Fácil e autorregularização
Fábio Verbicário explicou que o Fisco Fácil tem 
entre os objetivos oportunizar a autorregularização, 
melhorar os serviços com autoatendimento e 
ferramentas de comunicação com os contribuintes. 
Ele apresentou dados sobre transações financeiras, 
como o total de 1,31 trilhão de operações de cartão 
de crédito no Brasil em 2018 e crescimento do 
e-commerce. Com essa perspectiva, a tecnologia da 
informação precisa acompanhar essa evolução, o 
que também passa pelos órgãos fiscalizadores. 

“Precisamos dar aos contribuintes todas as condições 
de se regularizar, exercer o negócio com alíquotas 
razoáveis. Quando a autuação chega, não é bom para 
ninguém”, pontou o auditor. Entre as novas funções 
a serem implantadas no Fisco Fácil, estão orientação 
personalizada, extrato detalhado dos documentos 
fiscais divergentes, consulta a documentos fiscais 
eletrônicos e espaço para justificativa. O auditor 



Fórum Fiscal

pontuou que a justificativa não exclui a pendência, 
mas pode inibir a ação fiscal, e que a ferramenta está 
em estruturação e haverá integração com outros 
órgãos, como prefeituras. 

Entre as medidas em teste pela Sefaz-RJ, um 
portal único para pessoas físicas e empresas sem 
certificação, parcelamento online, agendamento 
eletrônico e apostilamento, com a ideia que seja 
deferido na hora. Em relação aos cruzamentos, 
serão implementados novos, com avisos amigáveis e 
justificativa estruturada. 

Associados do SESCON-RJ têm acesso 
a benefícios exclusivos, como a 

participação gratuita em eventos, 
descontos na Certificação Digital, 

convênios com empresas e instituições 
de ensino, entre outros.

Mais informações:  
(21) 2216-5353 e (21) 2216-5399

APOIO ao  
ASSOCIATIVISMO

2020

Fortaleça a categoria contábil e 
aproveite condições diferenciadas 

na renovação.
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MP do Contribuinte Legal

Condições diferenciadas
MP do Contribuinte Legal concede abatimento em dívidas com a União
Em outubro, foi sancionada a Medida Provisória 
nº 899/2019, intitulada MP do Contribuinte Legal. 
O texto estabelece regras para facilitar acordos 
entre contribuintes e a União para quitar dívidas, 
com condições diferenciadas como descontos de 
acordo com o regime tributário da empresa. 

Para microempresas, empresas de pequeno porte 
e pessoas físicas, o desconto é de até 70%, com 
parcelamento em até 100 vezes. Em outros casos, 
o abatimento é de até 50%, com pagamento 
em até 84 parcelas, além de possibilidade de 
concessão de moratória. Segundo o Ministério 
da Economia, 1,9 milhão de devedores poderão 
regularizar sua situação fiscal com a União, 
autarquias e fundações. 

De acordo com o texto, os benefícios serão 
concedidos apenas em caso de comprovada 
necessidade e após avaliação da capacidade 
contributiva, além das demais condições descritas 
na MP. O cálculo do desconto abrangerá o valor 
total da dívida, porém, o percentual concedido 
será somente sobre os acréscimos (juros, encargos 
e multas). 

Além das novas condições, a MP regulamenta a 
transação tributária, que consta no Código Tributário 
Nacional. Também serão publicados novos textos, 
como editais portarias, para os contribuintes 
efetuarem a transição. Nos documentos constarão 
mais informações para a negociação de cada grupo, 
como requisitos e condições. 



Os desafios que os avanços tecnológicos trazem às 
empresas contábeis e as oportunidades que essas 
mudanças podem trazer à área foram abordadas na 
nona edição do Encontro dos Empresários Contábeis 
do Rio de Janeiro (Enecont), realizado no hotel 
Prodigy Santos Dumont no dia 11 de outubro.

Na solenidade de abertura, o presidente do 
SESCON-RJ, Renato Mansur, ressaltou a importância 
da atividade contábil para a economia e os desafios 
para a atividade e as entidades contábeis, além 
de pedir a participação de todos nas atividades 
do Sindicato. O presidente da Fecomércio-RJ, 
Antonio Florêncio, destacou que os empresários 
contábeis “têm um trabalho hercúleo e podem fazer 

a diferença nesse momento do país” e convidou a 
todos a conhecerem a Federação. 

O diretor de Tecnologia da Informação da Fenacon 
e diretor do SESCON-RJ, Hélio Donin Jr, falou sobre 
a importância de “entidades fortes para desenvolver 
o nosso país” e da oportunidade de os participantes 
conhecerem as mudanças do mercado por meio 
das palestras. O presidente do CRCRJ, Waldir 
Ladeira, pontuou que a atividade dos empresários 
contábeis possibilita a criação de empregos para a 
classe e outras profissões, assim como a busca por 
valorização profissional. Ele também entregou uma 
placa em homenagem ao presidente do SESCON-RJ. 

9º Enecont reúne empresários contábeis para conectar ideias e inspirar negócios
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Inovação 
contábil
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Mais de 300 pessoas estiveram no 9º Enecont; O presidente do 
SESCON-RJ, Renato Mansur; o presidente da Fecomércio-RJ, Antonio 
Florêncio, o diretor de Tecnologia da Informação da Fenacon, Hélio 
Donin Jr e o presidente do CRCRJ, Waldir Ladeira, na abertura do 9º 
Enecont. Ladeira entregou uma homenagem do Conselho à Mansur

Capa
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Dados e assertividade
Gustavo Furtado, CEO da Economapas, abordou 
o tema Dados Impulsionando Negócios, no qual 
explicou a geração de informações pelo uso de 
aplicativos e sites e a evolução do tratamento 
dos dados na internet, antes sem padrão e 
descentralizados. O palestrante ressaltou que, até 
2022, os dados serão mencionados em 90% das 
estratégias corporativas como ativo corporativo 
crítico. “A informação será o novo petróleo e será 
essencial para o sucesso das empresas”, ressaltou. 

Entre as possibilidades que os dados trazem, 
está a personalização dos serviços, aumento 
das vendas, diminuição de cancelamentos de 
serviços, estratégias de marketing mais assertivas 
e prevenção de epidemias, já que o aumento de 
buscas por sintomas em um espaço de tempo pode 
indicar o surgimento de doenças.

Em relação à contabilidade, o palestrante ressaltou 
que será necessário ser mais estratégico com os 
clientes, compreender suas expectativas e prever o 
comportamento, com disponibilização de dados em 
tempo real. “Ele poderá saber a situação da empresa 
mais rápido e tomar decisões mais estratégicas, 
como queda de receita ou custos”, exemplificou 
Gustavo Furtado. 

Dados Impulsionando Negócios foi o tema da palestra 
do CEO do EconomAPAS, Gustavo Furtado

Ele também apresentou o conceito de geomarketing, 
no qual são utilizados dados socioeconômicos, 
consumo, mercadológicos e de geolocalização. O 
cruzamento dessas informações permite, segundo 
o palestrante, ações mais assertivas para localização 
de clientes em potencial, concorrentes e conhecer o 
perfil de consumo de cada local. 
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Especialização fiscal
O professor Fellipe Guerra levou o tema Contabilidade 
Digital e Inteligência Fiscal ao 9º Enecont. Ele pontuou 
que, ainda que exista preocupação com a atividade 
no futuro, também é preciso se lembrar do presente, 
e que há oportunidades para a contabilidade na área 
tributária por conta dos dados existentes e abranger 
diversas áreas. O palestrante enumerou ferramentas 
digitais já presente no cotidiano, como redes sociais 
e aplicativos, e também pontuou que, em geral, os 
sistemas contábeis têm mais funções do que é de 
fato utilizado pelas empresas contábeis, propondo 
a reflexão sobre a influência das ferramentas na 
realização do trabalho. 

Ele também destacou a mudança da percepção 
dos clientes sobre as informações geradas. “Eles 
querem informações tempestivas e precisamos nos 
adaptar a esse modelo, usando a área fiscal como 
aliada. Só é possível mitigar riscos dessa área sendo 
especializado”, ressaltou. 

Os participantes puderam conhecer as novidades dos 
patrocinadores do 9º Enecont e participar de sorteios

A dupla Cláudio Mayrink e Nicolas Araujo, da Magic Troupe 
levou a mágica para o evento

O diretor de contas especiais da Omie, Wagner Xavier, falou sobre 
Upskilling e Reskilling na Era da Inovação – Uma Visão Contábil
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Novas habilidades
Em seguida, o diretor de contas especiais da Omie, 
Wagner Xavier, falou sobre Upskilling e Reskilling 
na Era da Inovação – Uma Visão Contábil. Com as 
mudanças no mercado de trabalho e avanço da 
tecnologia, o especialista destacou que o cenário 
para os profissionais é de requalificação profissional 
(reskilling) e aprimoramento e crescimento na sua 
especialidade (upskilling). 

Assim como essas alterações, outras devem 
ocorrer nas empresas nos próximos anos, como 
foco na cultura e experiência do funcionário, 
assim como o crescimento da área de serviços. 
Em relação às demandas de trabalho, divisão e 
contratação por projetos e redes e parceiros 
devem se tornar mais frequentes. 

Para o palestrante, as empresas contábeis terão que 
se adaptar ou desaparecer nesse contexto já que a 
briga deverá ser por preço ou diferenciação. Oferta 
de serviços personalizados, como consultorias, 
mentoria, orientação trabalhista, estudo de 
precificação e suporte a regimes tributários foram 
algumas das sugestões. 

O especialista também mencionou habilidades que 
devem ser necessárias nos próximos anos, como 
interpretação de dados, visão apurada, pensamento 
integrado, empatia e habilidades sociais. 

Na apresentação seguinte, Cláudio Mayrink e Nicolas 
Araujo, da Magic Troupe, levaram o ilusionismo ao 
9º Enecont. Com truques de mágica e mensagens 
sobre realização profissional, metas e mudanças no 
trabalho, eles contaram com a participação da plateia 
para grande parte dos números realizados. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jalber Lira, oficial substituto do RCPJ-RJ, esteve no 9º Enecont para explicar 
as novidades do órgão; Fellipe Guerra falou sobre Contabilidade Digital e 
Inteligência Fiscal; Eduardo Diniz, diretor do Sicoob Empresas, falou sobre as 
iniciativas de inovação e com fintechs na empresa
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Tecnologia na área financeira
Em seguida Eduardo Diniz, diretor do Sicoob 
Empresas, compartilhou sua experiência com 
inovação e as fintechs, start ups voltadas para o setor 
financeiro. Segundo o palestrante, a ideia era se tornar 
parceria dessas empresas para suprir operações que 
não desempenham. Após conhecer experiências na 
área no em países como Estados Unidos e Hong 
Kong, a empresa desenvolveu a Plataforma Space, 
espaço com infraestrutura para o desenvolvimento 
das mesmas, além de um programa de inovação, 
voltado para apoiar, aprimorar e validar as inovações 
dessas empresas. Mentorias, eventos, palestras com 
empresários e treinamentos são realizados.

Além da capacitação, start ups participantes do 
programa se tornaram parceiras do Sicoob, que 
também se tornou cliente de outras, além de ter 
trazido para o Brasil uma aceleradora da categoria. 
Para a empresa, a iniciativa trouxe redução de custos, 
inserção no ambiente dessas empresas, exposição 
na mídia e inserção de novas tecnologias e serviços, 
como aumento das transações online. “Fintechs 
querem dar a melhor experiência para o usuário, não 
querem ser banco. A gente quer fazer o que eles não 
querem”, ressaltou. 
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Camila Farani em sua palestra no 9º Enecont
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Inovação como negócio
Na última palestra do dia, a investidora-anjo e 
integrante do programa Shark Tank Brasil, Camila 
Farani, falou sobre A Inovação Como Forma de 
Alavancar Sua Empresa. Ganho de eficiência, 
competividade, obter mais clientes e inserção em 
mercados emergentes são alguns nos motivos 
mencionados para adotar a inovação.

Ela destacou que a tecnologia promove a evolução 
e que a inovação deve ser enraizada nas empresas. 
“As ferramentas dão recursos para crescer e 
evoluir. A inteligência artificial resolve problemas 
processuais. Por isso, não acabará com o trabalho 
de ninguém”, explicou. 

A palestrante ressaltou que, em até dois anos, 70% da 
população será composta por pessoas das gerações Y e 
Millenial, mais propensos ao uso de tecnologias e suas 

características, o que demanda a atenção à inovação. 
“O cliente te compara com o Uber, a velocidade de 
entrega desse tipo de serviço”, compara. 

Para inserir novos produtos inovadores, a 
palestrante pontuou que é preciso seguir etapas 
de implementação dos produtos, como definição 
de objetivo e público-alvo, identificação de 
insights dos clientes, oferta de propostas, testes 
para aprimoramento, mensurar e adaptar e escalar 
o que funciona. 

As tendências na área de inovação também foram 
mencionadas pela palestrante, como internet 
das coisas, blockchain, telepresença, realidade 
aumentada, telemedicina e economia compartilhada. 

Sobre a área contábil, Camila destacou que a 
atividade é “um negócio de confiança” e uma das 
profissões com mais oportunidades. “Os clientes 

A diretoria do SESCON-RJ no 9º Enecont
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Capa

1º Prêmio Contábil SESCON-RJ
No 9º Enecont foi entregue o 1º Prêmio Contábil SESCON-RJ 2019, voltado para a valorização do 
associativismo das empresas contábeis. As empresas Across Contabilidade, Conthábil Assessoria, 
Coutinho & Caetano Escritório Contábil, Domingues & Pinho Contadores, Donin Contabilidade, Elo 
Escritório de Contabilidade, Escritório Contábil São Judas Tadeu, Escritório de Contabilidade Waldir 
Ferreira Neves, Francesco Carnevale Contábil e Organização Contábil Felix, Andrade e Contadores 
Associados foram as primeiras homenageadas.

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

Rio de Janeiro
Vila da Penha: Av. Braz de Pina, 1110
Centro: R. do Ouvidor, 161, sala 310

BATE-PAPO
COM CONTADORES

SEM FRONTEIRAS

(21) 3301-9200 | (21) 2018-2600
INFORMÁTICA

Automação Comercial

www.lminformatica.com.br
0800 745 1001

sistemas

RESPONSIVOS
100% web E 

estão muito envolvidos com a área operacional. 
Se você falar que ele terá mudanças positivas com 
uma medida, ele escutará”. Ela também destacou a 
importância de ouvir os clientes, já que a recorrência 
das reclamações pode se tornar um padrão e um novo 
serviço a ser testado. “Sempre construa algo para 
melhorar e simplificar. Adapte-se constantemente e 
tenha a inovação como unidade do negócio”. 

Camila também falou sobre a importância do 
associativismo. Segundo a palestrante, ela conheceu 
o investimento-anjo por meio da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), onde encontrou 
outros membros com objetivos semelhantes. “É uma 
oportunidade de trocar ideias e isso é extremamente 
importante, sem estar sozinho”, destacou.

Após as palestras e sorteios dos patrocinadores, 
um happy hour encerrou o 9º Enecont com uma 
apresentação da banda Batuque Digital. 

A banda Batuque Digital encerrou o evento



22

De acordo com dados da pesquisa TIC Domicílios, 
mais de 70% da população brasileira está 
conectada à internet e 97% dos brasileiros 
têm o celular como principal meio de acesso à 
rede. Apesar da comodidade e ferramentas que 
facilitam a comunicação e oferta de serviços, o 
uso excessivo do recurso pode causar transtornos 
mentais. Ansiedade generalizada, transtornos do 
déficit de atenção, hiperatividade, fobia social e 

depressão estão entre as doenças que podem 
ser desenvolvidas pelo uso descontrolado dos 
aparelhos, manifestados em diversos sintomas. 

Sylvia van Enck, psicóloga clínica colaboradora do 
Núcleo de Dependências Tecnológicas do Instituto de 
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade 
de São Paulo (FMUSP), enumera os principais sinais 
de doenças relacionadas à tecnologia. “A internet 

Transtornos mentais por dependência tecnológica impactam 
atividades e relacionamentos

Descanso das telas
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Saúde

é sempre o tema central dos interesses da pessoa, 
precisando saber sempre se está com a conexão 
ativada, com um bom sinal. Outros aspectos são 
troca do dia pela noite para ficar conectado, sinais 
de irritabilidade e ansiedade quando não está com o 
aparelho por qualquer motivo e ansiedade por não 
conseguir controlar o uso do aparelho”, lista. 

Segundo a especialista, os casos são mais comuns 
com jovens entre 12 e 24 anos que jogam 
videogames. “Por conta do uso da tecnologia, caem 
de rendimento e abandonam o estudo para ficar 
unicamente jogando”. Em relação à dependência 
de redes sociais, as ocorrências são mais comuns 
entre as mulheres, nas quais os smartphones 
permanecem ligados ininterruptamente pata 
troca de mensagens. 

Apesar das ocorrências existirem, poucas pessoas 
veem esses comportamentos como doença. 

Medo de perder algo
Além de transtornos mentais como 
ansiedade e depressão, a dependência 
tecnológica pode se manifestar em 
doenças surgidas por conta da tecnologia, 
como a Síndrome de FOMO, sigla de 
“Medo de perder algo” em inglês.  

“A FOMO está ligada à dificuldade de 
conseguir ficar sem uma conexão por 
um aparelho móvel. O medo de não 
ser lembrada, ausência de retorno das 
mensagens enviadas, ou mesmo quando 
a pessoa fica sem o aparelho por algum 
motivo, como bateria ou falta de sinal”, 
explica Sylvia van Enck.
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Saúde

“Normalmente, as pessoas só procuram quando o 
uso já está abusivo, quando há perda de trabalho, 
anos acadêmicos e relacionamentos”, pontua Sylvia. 

Tratamento
Sylvia explica que o tratamento da doença é 
precedido de uma entrevista para checar os critérios 
diagnósticos, avaliação com médico psiquiatra para 
verificar se há outros transtornos de base e o nível 
em que estão. A prescrição de um medicamento 
pode ocorrer, não é uma obrigatoriedade. 

“Também ocorre uma avaliação neuropsicológica, 
para ter mais elementos. Uma vez confirmado 
que a pessoa pode ser encaminhada para o 
núcleo de dependência tecnológica, ela passa 
por atendimentos de 90 minutos semanais, em 
grupo. O objetivo final não é deixar de usar, mas 
aprender a controlar o uso”, pondera Sylvia. 

Reduzir a dependência dos dispositivos é um 
processo gradual. Com o auxílio de aplicativos que 
medem o tempo de uso dos smartphones, pode-se 
controlar o tempo de uso e, aos poucos, reduzi-lo. 
Além disso, inserir outras atividades cotidianas nas 
horas reduzidas e manter o aparelho longe do quarto 
ao dormir. Caso ele seja utilizado para despertador, é 
preferível usar um relógio para esta finalidade. 

No trabalho
O uso dos celulares para responder demandas de 
trabalho fora do expediente pode contribuir para o 
desenvolvimento dessas doenças. Portanto, o controle 
para esse tipo de demanda também é necessário. 

“Normalmente, as pessoas ficam muito 
indisciplinadas ou disponíveis para a equipe 
de trabalho. Sempre surgem situações mais 
emergentes, mas é preciso estabelecer horários e 
depois, somente no dia seguinte”, sugere Sylvia. 
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O app de comunicação
que seu escritório contábil
precisa para inovar e
encantar seus clientes!

Conheça mais:
alterdata.software/econtador
0800 704 1418
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ACESSE O NOSSO SITE WWW.ECONOMAPAS.COM.BR

 Com a tecnologia, automatizações e a 
concorrência cada vez maior na área. As 
empresas contábeis, precisam se tornar mais 
estratégicas para os seus clientes. Uma das 
formas é prestar consultorias estratégicas de 
forma a melhorar os resultados deles em 
marketing, vendas, planejamento estratégico, 
financeiro  e outros.

Nossa plataforma gera dados atualizados e 
isentos socioeconomicos, de mercado que 
orientam os negócios de qualquer empresa te 
ajudando a viabilizar essas consultorias.

 Você deseja conquistar novos clientes? 
Nossa plataforma vai te ajudar nessa 
prospecção, pois temos toda a base de empresas 
do país pelo cadastro nacional e através de 
buscas na web centralizadas no Economapas 
com informações assertivas e atualizadas. 
Forneça Leads para sua equipe comercial e 
venda mais.

O seu marketing também pode ser direcionado 
através da nossa plataforma, trazendo mais 
retorno do investimento feito, pois conseguirá 
realizar ações de marketing menos abrangentes 
e mais focadas. Tenha mais retorno sabendo 
aonde fazer marketing.

ALAVANQUE O NEGÓCIO DA SUA EMPRESA 
CONTÁBIL COM DADOS

COMO ALCANÇAR 
NOVOS CLIENTES

COMO FAZER CONSULTORIA 
ESTRATÉGICA



                       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.

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

Venha fazer o seu evento 
corporativo conosco!
Empresas de todos os portes estão investimento em 
treinamentos corporativos. Cursos, palestras, treinamentos, 
workshops, seminários e inúmeras opções estão 
disponíveis no mercado. E o SESCON-RJ oferece o espaço 
corporativo ideal para tornar seu evento ainda mais único.

Nossas instalações são modernas e permitem 
adaptações de layout para diferentes produções. 
Contamos com sistemas individuais de sonorização e 
acesso à internet, data show e ar condicionado.


