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R ecentemente, assistimos incrédulos a um desastre ambiental de pro-
porções gigantescas, com consequências impressionantes e com da-

nos ambientais e sociais altamente maléficos, por ocasião do rompimento da 
barreira em Mariana, que, apesar do tempo decorrido, continua espalhando 
lama por onde passa e causando prejuízos incalculáveis.

Muito se fala em atribuir responsabilidade a este ou aquele, a se imputar 
pesadas multas e punir quem de direito, como se isso fosse o efeito reparador 
de todo o mal causado, e tudo o que aconteceu seria esquecido em razão das 
penalidades aos infratores. Ledo engano! Levará anos, talvez décadas, para que 
a região volte a sua normalidade, tudo em nome da exploração da natureza 
para o enriquecimento de poucos. Mas existe coisa pior, muito pior!

Estou falando do mar de lama que assola nosso país e que não se restrin-
ge apenas à pobre Mariana, de Minas Gerais, mas que afoga nosso querido Brasil 
varonil numa avalanche de denúncias, de gravações, de delações premiadas, de 
prisões, de conduções coercitivas e outras “cositas mas”. 

E, pasmem, essa lama é muito mais danosa, porque atinge a natureza e as 
finanças de nossas instituições, é um verdadeiro soco no estômago da popula-
ção, que um dia elegeu seus “legítimos representantes”, e agora vê, estupefata, 
que poucos se salvam. Chafurdam no mar de lama e nadam de braçada, como 
se fosse a coisa mais normal do mundo. Afinal, todo mundo faz! 

É claro que ainda existem políticos sérios e comprometidos com o cargo 
que ocupam, na sua verdadeira essência, qual seja, defender os interesses de 
seus eleitores. Mas, infelizmente, estes são minoria e parecem também de mãos 
atadas para conter a avalanche.

A cada dia, novidades. As mais surpreendentes e inimagináveis possíveis. 
Nomes escolhidos para ajudar a erguer o país são citados de maneira direta e 
inexorável, como mentores não da faxina de que o Brasil precisa, mas de condu-
tores dos bastidores e do mais fétido esgoto, com tentativas de traficar influên-
cias e  manipular a justiça e os corajosos defensores da lei e da ordem.

E com isso tudo, o Brasil continua parado. Nada se decide, em nenhuma 
das três esferas do poder, porque a prioridade agora é salvar a própria pele ou 
encontrar justificativas para explicar o inexplicável. 

Felizmente, temos visto que a Justiça, como um todo, não tem recuado 
e, ao contrário, vem mantendo a firmeza de suas posições, como se fossem os 
últimos arautos da ética, como verdadeiros pilares da barreira que tenta conter 
o mar de lama que assola nossos dias e envergonha nosso povo.

Oxalá seja este um momento de varredura, de limpeza, quando o fato de 
vir à tona tudo o que estamos vendo signifique um novo País, que é o que todos 
desejamos.

Qual mar de lama é 
mais danoso?

Diretoria da Fenacon
(Gestão 2014-2018)

Presidente
Mario Elmir Berti

Vice-Presidente Institucional
Irineu Thome

Vice-Presidente Administrativo
Luciano Alves de Almeida

Vice-Presidente Financeiro
Vilson Wegener

Vice-Presidente da Região Sudeste
Jacintho Soella Ferrighetto 

Vice-Presidente da Região Sul
Moacir Carbonera

Vice-Presidente da Região Centro-Oeste
Francisco Claudio Martins Junior

Vice-Presidente da Região Nordeste
Edson Oliveira da Silva

Vice-Presidente da Região Norte
Marcelo Afonso de Souza Matos

Diretor Administrativo
Marcelo Odetto Esquiante

Diretor Financeiro
Julio Linuesa Perez

Diretora de Eventos
Alba Rosa Nunes Ananias

Diretor de Tecnologia da Informação
Dorywillians Botelho de Azevedo

Diretor de Políticas Estratégicas
João Aleixo Pereira

Diretor Político-Parlamentar
Valdir Pietrobon

Diretor de Comunicação 
Augusto Marquart Neto

Diretor de Assuntos Jurídicos 
Ricardo Roberto Monello

Diretor de Assuntos Leg.,  
Inst., Sind. e do Trabalho
Antonino Ferreira Neves

Diretor de Educação e Cultura
Helio Cezar Donin Junior

Diretor Assessor
Sergio Approbato Machado Júnior

Suplentes
Luiz Antonio Martello
Celestino Oscar Loro
José Rosenvaldo Evangelista Rios
Didmar Duwe
Mauricio Melo
Raimundo Nonato Filho
José Geraldo Lins de Queiros
Lindberger Augusto da Luz
Paulo Bento
Edson Cândido Pinto
Aguinaldo Mocelin
José Cicinato Vieira Mello
Carlos Augusto Carvalho Mapurunga
Gilberto Alves Ribeiro
José Mauricio Batista do Prado
João Pereira Alves Junior
João Gonçalo dos Santos
Edivaldo Mendonça Souza

Conselho Fiscal

Efetivos
Ronaldo Marcello Hella
Leomir Antonio Minozzo 
Pedro Celso de Paiva

Suplentes
Cleomir Haroldo Portes
Roberto Arruda de Amorim
Benedito dos Santos Silva

Representação na CNC

Efetivo
Mario Elmir Berti

Suplentes
Irineu Thome
Carlos Roberto Victorino

EDITORIAL

Mario Elmir Berti
Presidente da Fenacon

presidente@fenacon.org.br



Helio Cezar Donin Júnior 

Diretor de Educação e Cultura da Fenacon fala 
sobre a implantação do eSocial e a repercussão 
do portal Árvore do Conhecimento 

Legislativo em tempo real 

Sistema Fenacon Sescap/Sescon lança 
aplicativo de acompanhamento de 
projetos no Congresso Nacional

SUMÁRIO

16 Tecnologia 
Por Luiz Henrique Ernica 
A virtualização de banco de dados como 
grande aliada dos negócios da empresa

14 Artigo 
Por Edson Carli 
Recolocação no mercado de trabalho: 
como gerenciar a carreira, da escolha 
da profissão à aposentadoria

10 Especial 
Novas experiências profissionais 
Treinamentos diferenciados têm o poder de unir 
e entrosar ainda mais a equipe de trabalho

18 Bem-estar 
Por Eduardo Shinyashiki 
Solte o freio de mão da sua autoestima

20 Comportamento
Por Christian Barbosa
Sete ações que impedem você de progredir

22 Carreira  
Como se reinventar profissionalmente
Mudar de profissão é uma atitude arriscada, 
mas que pode ser muito recompensadora

24 Sustentabilidade 
Por Rafael de Tarso Schroeder
Transformação digital. E você com isso?

30 Opinião 
Por Backer Ribeiro
A parcela de culpa da comunicação na falsa 
sustentabilidade empresarial

26 
Capa 

6
Entrevista 

Conselho Editorial: Augusto Marquart Neto,  
João Aleixo Pereira e Fernando Olivan  
Jornalista Responsável: Vanessa Resende - DF2966/03DRT  
Comunicação: Guilherme Martins e Andreza Figueiredo 
Publicitário: Renato Nagano  
Revisão: Joíra Furquim  
Anúncios: Pedro A. de Jesus - Tel.: (11) 9137-7639 / 3875-0308 
pedrojesus@fenacon.org.br  
Projeto Gráfico: Ars Ventura Imagem & Comunicação 
Impressão e Acabamento: Prol Editora Gráfica  
Tiragem: 38 mil exemplares.

Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco F, lote 12, salas 904 a 912  
Edifício Via Capital - CEP 70040-020 - Brasília-DF 
Telefax: (61) 3429-8400 
Home page: www.fenacon.org.br 
E-mail: fenacon@fenacon.org.br 

As imagens utilizadas nesta edição fazem parte do acervo da Fenacon. 
A Revista Fenacon em Serviços não se responsabiliza pelos conceitos 
emitidos nas matérias ou nos artigos assinados. Os anúncios  
veiculados são de inteira responsabilidade dos anunciantes.

A Revista Fenacon é uma publicação bimestral  

da Federação Nacional das Empresas de Serviços  

Contábeis e das Empresas de Assessoramento,  

Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon).

 SEÇÕES

  5  Painel do Leitor

 32  Unifenacon

 34  Fenacon CD

  36  Fenacon

 38  Descomplicando

 39  #Fica a dica

 40  Regionais



REVISTA FENACON MAIO-JUNHO DE 2016 5

Manifestações pelas redes sociais

Nova sede do IFen é inaugurada em Brasília

Parabéns, senhores, e que se diga PARABÉNS com letras 
maiúsculas, posto que numa crise nacional acirrada, a nossa 
Fenacon passa ao largo e dá um passo na direção do pro-
gresso e da competência de sua Diretoria. Estaremos em 
Brasília muito em breve para uma visita, para mostrar nosso 
orgulho pelo grande feito. Abraços e muitos sucessos.  

Gaitano Antonaccio 
Membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis 

(Abracicon)  

Fenacon pede adiamento de entrega da ECD

Não sei por que vocês solicitam adiamento de qualquer 
coisa na Receita Federal. Nunca eu vi um pedido ser acei-
to. O interesse deles é só aniquilar com os contadores, nós 
estamos trabalhando sem remuneração para o governo 
federal.  

Maria Nobre 
Assessora Contábil  

PAINEL DO LEITOR

Brasil pode precisar aumentar impostos, diz 
ex-presidente do BC

Aumentar impostos? Que tal diminuir o orçamento de 
despesas? Mandar para a rua um monte de vagabun-
dos que estão mamando nas tetas do povo? Rever 
as aposentadorias pagas a ditos servidores públicos? 
Igualar os salários dos ditos funcionários públicos ao 
pago pelo mercado em empresas privadas? Colocar 
controles e auditorias independentes nos gastos pú-
blicos? Diminuir a parte da união nos impostos é dei-
xar mais nas cidades onde foram gerados? Diminuir 
a quantidade de vereadores deputados e senadores? 
Diminuir o número de assessores deles? Majorar os tri-
butos sobre os lucros dos bancos? Eliminar os tributos 
descontados em folha de pagamento, fazendo que 
mais dinheiro circule no mercado?  

Alexandro Macedo  

Participe você também da Revista Fenacon! 
Comentários, sugestões e desabafos 
podem ser enviados para o e-mail:

comunica@fenacon.org.br

Siga-nos no Twitter: @fenaconfed
E no Facebook: SistemaFenacon
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I ntegrante do Grupo de Trabalho GT Confederativo 

do eSocial, o diretor Educação e Cultura da Fena-

con, Helio Cesar Donin Júnior faz um balanço sobre as 

expectativas de implantação do eSocial. 

Ele fala ainda sobre a atuação da Fenacon no 

GT em que também participam o vice-presidente 

Administrativo, Luciano de Almeida, e os diretores de 

Tecnologia da Informação e de Assuntos Legislativos, 

Institucionais, Sindicais e do Trabalho, Dorywillians de 

Azevedo e Antonino Neves, respectivamente.

Qual a expectativa para implantação do eSocial?

O eSocial é um dos maiores projetos de TI 

governamentais do mundo e  a nossa expectati-

va é muito positiva. Foram anos de análise e apri-

moramentos com a participação do governo e da 

sociedade. Entidades como a Fenacon tiveram a 

oportunidade de interferir positivamente para que 

o eSocial seja o mais aderente possível às empresas. 

Isso, sem dúvida, foi um marco para os projetos do 

governo. Devido à maturidade e os grandes níveis 

de discussão antes da entrada em vigor, apesar da 

complexidade, entendemos que será muito positivo 

para o país, pois teremos a oportunidade de auto-

matizar procedimentos de DP e RH em que antes 

existia uma grande falta de padronização.

 

Qual avaliação o senhor faria sobre a atuação do 

grupo de Trabalho do eSocial?

O GT Confederativo do eSocial teve e tem par-

ticipação muito ativa na construção do eSocial, suge-

rindo novas adequações e mostrando para ao gover-

no as necessidades das empresas. O GT representa 

um verdadeiro marco na construção de sistemas go-

vernamentais, pois possibilita que a sociedade tenha 

participação nessa construção, mostrando ao gover-

no de forma clara os detalhes operacionais do seu 

dia a dia e a melhor forma de implantar e oferecer ao 

ENTREVISTA

Diretor de Educação e Cultura da 
Fenacon fala sobre a implantação 
do eSocial e da repercussão do 
portal Árvore do Conhecimento

O eSocial 
é um dos maiores 
projetos de TI 
governamentais 
do mundo
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ENTREVISTA

fisco as informações necessárias, gerando o mínimo 

de transtorno e custo para as empresas. 

 

Qual a importância da Fenacon nesse grupo?

A Fenacon tem uma atuação muito impor-

tante, pois representa as 400.000 empresas da sua 

base, sendo aproximadamente 80.000 escritórios 

contábeis e esse número é um grande multiplicador, 

pois cada escritório possui um expressivo número 

de clientes e processa suas folhas de pagamentos. 

A Fenacon fez inúmeras sugestões, algumas acei-

tas outras não, desde a necessidade de procuração 

eletrônica para operar o eSocial até alterações de re-

gistros que se mostravam inviáveis na prática. Todos 

os diretores da Fenacon integrantes do GT tiveram 

atuação fundamental nessa construção. Como o GT 

é permanente, mesmo após a entrada em vigor do 

eSocial, estaremos atentos e acompanhando os pro-

cessos de implantação nas empresas. Estamos fazen-

do o nosso papel.

 

Como surgiu a ideia de criar a árvore do conhe-

cimento?

A Fenacon parte de todos os subgrupos do GT 

Confederativo. Um deles, o de comunicação, analisa 

as necessidades de passar informações à sociedade. 

Percebemos a necessidade de ter um canal em que  

pudéssemos passar a informação clara, objetiva e que 

seja um veículo confiável para a sociedade. Nesse 

projeto chegamos à ideia do portal “Árvore do Co-

nhecimento”, onde temos vídeos rápidos (em média 

3 minutos cada) que objetivam passar os pontos bási-

cos do eSocial, de forma totalmente gratuita, para em-

presas, empresários contábeis e sociedade em geral. 

Quando surgiu a ideia, a Fenacon, pelo seu presiden-

te, Mario Berti, prontamente tomou para si a respon-

sabilidade de estruturar, montar os vídeos e executar 

esse projeto. Montamos estúdio exclusivo para as gra-

vações e cuidamos de todo o processo, que lançamos 

na ACR (Assembleia do Conselho de Representantes), 

com a participação de todos os presidente dos sindi-

catos filiados, Receita Federal e Ministério do Trabalho. 

 

“Foram anos de análise 
e aprimoramentos 

com a participação do 
governo e a sociedade. 

Entidades como a 
Fenacon tiveram 
a oportunidade 

de interferir 
positivamente para 
que o eSocial seja o 

mais aderente possível 
às empresas” 

Helio Cesar Donin Júnior
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Em maio foi lançado o portal Árvore 
do Conhecimento, que tem vídeos rápidos 
e explicativos, sobre as mudanças, para as 
empresas, nas obrigações fiscais e trabalhis-
tas que serão geradas pela implantação do 
sistema.

O objetivo é facilitar a adaptação do setor 
empresarial contábil e dos empresários brasilei-
ros ao eSocial. O projeto foi realizado pela Fena-
con em parceria com a Receita Federal, o Minis-
tério do Trabalho e a Caixa Econômica Federal.

No portal são disponibilizados vídeos 
que orientam empresas e o setor contábil 
em geral sobre o uso da nova ferramenta. O 

conteúdo é apresentado por especialistas e 
explica de forma sucinta e didática as fun-
ções, os benefícios e as mudanças que serão 
trazidas pelo eSocial na obtenção de infor-
mações fiscais. 

Para o presidente da Fenacon, Mário Ber-
ti, a Árvore do Conhecimento facilita o primeiro 
contato dos empresários com a plataforma do 
eSocial. “O portal auxilia a mudança de pensa-
mento dos usuários, mostrando que a integra-
ção é imprescindível e traz inúmeros benefícios, 
como eliminar a redundância nas informações 
prestadas, garantir direitos e também o cumpri-
mento das obrigações fiscais”, destaca.  

ENTREVISTA

REVISTA FENACON MAIO-JUNHO DE 20168

Portal Árvore do Conhecimento orienta 
empresários sobre o eSocial

Conheça o portal: 
www.arvoredoconhecimento.org.br

Membros do Grupo de Trabalho do eSocial
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Como avalia, até o momento, a repercussão dos 
vídeos do eSocial?

Sem dúvida superamos as expectativas. Na se-
mana do  lançamento, com poucos dias no ar, já tí-
nhamos mais de 10.000 acessos únicos. Um grande 
resultado. E os acessos não param de crescer. Sem 
dúvida acertamos na ideia e a Fenacon está de para-
béns. Estamos cumprindo nosso compromisso com a 
sociedade. A capacitação das empresas tem sido um 
foco da Fenacon na participação da construção do 
eSocial. É importante lembrar que recebemos o apoio 
das instituições participantes do GT.
 

ENTREVISTA

Quais serão os próximos projetos a serem im-
plantados na Árvore do Conhecimento?

Dado ao sucesso do portal Árvore do Conheci-
mento, recebemos novas demandas da Receita Federal 
para outras obrigações acessórias. Prontamente aten-
demos. Agora temos uma experiência bem-sucedida e 
podemos replicar para outros projetos do governo. Um 
projeto bem-sucedido como esse deve ser ampliado 
para o bem de todos. Estão sendo preparados e mon-
tados novos vídeos para as demais declarações acessó-
rias federais. Esperamos assim difundir o conhecimento 
ao maior número de pessoas possível.
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Treinamentos diferenciados têm o poder de unir e entrosar 
ainda mais a equipe de trabalho. Empresas devem investir 
no desenvolvimento profissional e pessoal do funcionário 
para ter também um serviço com mais qualidade

Por Helinéia Suassuna

Novas 
experiências 

profissionais

ESPECIAL
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J á está bem batida essa história de que funcio-
nário satisfeito é funcionário feliz. Mas não tem 

como não falar sobre isso, porque essa é, sim, a gran-
de verdade. Para deixar um funcionário satisfeito é 
necessário muito mais do que um bom salário ou um 
horário de trabalho flexível. A grande verdade é que 
o ser humano quer também reconhecimento, cresci-
mento, mudanças e novas perspectivas.

Alguns treinamentos diferenciados têm o poder 
de construir um ambiente bem mais saudável e har-
mônico. O problema é que a maioria das empresas 
ainda não entendeu isso e costuma não ousar em no-
vos planos, nova capacitação, novo investimento em 
cursos – que, sem sombra de dúvidas, contribuirão 
para o crescimento não apenas da empresa, mas do 
próprio funcionário, como profissional e como pessoa.

A assistente de atendimento Valéria Nascimento 
de Sousa trabalha em uma empresa que já realizou 
muitos treinamentos diferenciados: “Aqui passamos 
por diversos treinamentos voltados para nossa área 
de atuação e também para o desenvolvimento profis-
sional e pessoal”, explica. 

Para ela é crucial que as empresas invistam 
em experiências inusitadas, que consequentemen-
te desenvolverão o espírito de liderança, união e 
entrosamento entre os funcionários: “Investir nos 
funcionários não é perda de tempo ou dinheiro. A 

empresa só ganha, com um funcionário mais enga-
jado e preparado para qualquer mudança de mer-
cado”, defende.

Incentivo 

Algumas empresas não prestam muita atenção 
na importância da harmonia do ambiente de traba-
lho e no quanto novos treinamentos podem contri-
buir para isso. Novas experiências, mais capacitação, 
novos ares, novos desafios... Tudo isso dá a certeza de 
que haverá novo aprendizado e este ficará para toda a 
vida, não apenas para aquele momento.

A funcionária pública Dayane Indiara Silva tem 
“formação semestralmente com palestrantes para ca-
pacitação dos servidores”. Ela afirma que a experiência 
é sempre muito interessante. “Há um cuidado com o 
espaço físico do evento, o conteúdo utilizado pelos 
formadores... Nessas formações eles entregam certifi-
cados para os servidores, que depois podem ser en-
tregues no RH para possível evolução salarial”, relata. 

Treinamentos como esses ainda costumam in-
centivar o funcionário a querer participar cada vez 
mais, porque não se trata apenas de uma palestra 
sobre algum assunto do mercado de trabalho, mas é 
algo que levará crescimento para o ser humano, con-
sequente evolução profissional e estímulo pessoal.



ESPECIAL

Essas capacitações também estimulam o fun-
cionário a se sentir cada vez mais parte de um corpo, 
em que cada parte é essencial para a sobrevivência 
do todo. “Creio que, se colocarem novas experiências 
e novos métodos, isso incentivará os funcionários a 
participar mais do desenvolvimento da empresa, co-
laborando para o entrosamento dos funcionários”, 
alerta Silva.

E esse estímulo contribuirá com a eficiência dos 
funcionários na hora de realizar qualquer função. Eles 
se sentirão mais importantes, mais reconhecidos, mais 
essenciais para o avanço da atividade institucional ou 
empresarial. As novas experiências contribuirão cons-
tantemente com o desenvolvimento da empresa, 
que, por sua vez, terá funcionários mais dispostos e 
envolvidos na organização de cada serviço.

Satisfação

A grande verdade é que estar equilibrado fi-
nanceiramente não é sinônimo de satisfação pro-
fissional. “Você pode ganhar bem, ter todos os be-
nefícios que uma empresa pode oferecer, mas nada 
compra qualidade de vida, reconhecimento, líderes 
que o levem a se desenvolver e que vejam futuro 
em você, que acreditem em você, um clima harmo-
nioso, pessoas que se ajudam, líderes flexíveis”, de-
fende Sousa.

Empresa perfeita não existe, mas o que mais se 
vê hoje em dia é profissional insatisfeito com o traba-
lho que tem. E tudo isso pode melhorar com a utiliza-
ção de treinamentos que desenvolvam a importância 
do trabalho em equipe, que promovam crescimento 
pessoal e profissional para aquele funcionário que já 
estava cansado de fazer sempre as mesmas coisas.

A novidade atrelada ao avanço profissional tem 
o poder de criar profissionais mais engajados e com-
promissados com o desenvolvimento da empresa e 
com o entrosamento real e verdadeiro da equipe. Os 
funcionários que participam de capacitações inusita-
das costumam olhar a empresa e os colegas de traba-
lho com novos olhos.

Para Silva, o modelo de empresa perfeita para 
se trabalhar seria: “Uma empresa que trata seu funcio-
nário realmente como elemento colaborador, que vê 
o funcionário como um investimento para o seu ne-
gócio. Um funcionário satisfeito é um funcionário que 
traz resultados para a empresa.”

Bem mais que isso, a empresa deve ver o funcio-
nário como um carro que, para funcionar bem, precisa 
sempre ser abastecido com entusiasmo e novidades; 
que precisa de revisão periódica e que precisa de re-
paros de vez em quando. É necessário observar o que 
estimula uma equipe para que ela possa crescer. Trei-
namentos corporativos podem, e muito contribuir, 
com esse crescimento. 
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 A integração entre empresa 
empresa de contabilidade

...e a sua?
EVOLUIU...

www.exactus.com.br

 A integração entre empresa 
empresa de contabilidade

...e a sua?
EVOLUIU...

www.exactus.com.br



REVISTA FENACON MAIO-JUNHO DE 201614

P or mais que estudemos e pesquisemos nosso 
passado como pessoas e como espécie, dificil-

mente encontraremos o momento exato da evolu-
ção em que se iniciaram os conceitos de profissão e 
carreira. Acredito que essas definições devam ter apa-
recido tão logo aconteceu a formação do primeiro 
bando ou tribo. Naquele momento mágico e perdido 
na esteira do tempo, uma pessoa olhou para outra e 
ambas combinaram que cada um faria uma coisa em 
prol do objetivo final: a sobrevivência.

Veja, por exemplo, ainda nos tempos primários 
de nossas sociedades: uma pessoa que não caçava, mas 
era hábil o suficiente para tecer roupas, era mantida no 
grupo com a caça de outros e, em troca, oferecia roupas 
a todos. Da mesma forma, um guerreiro não construía 
sua casa, mas os demais construíam a casa para que os 
guerreiros ficassem no grupo, em um processo cons-
tante de trocas que envolvia produtos e habilidades.

Dentro de um sistema social, mais cedo ou mais 
tarde, todos devemos exercer uma atividade que gere 
valor para o grupo e, feito isso, passamos a fazer parte 
como membros, recebendo bens e serviços em troca 
de nossas habilidades. Podemos assim compreender 
que o conceito de função, remuneração, carreira, tem-
po de trabalho e muitos outros temas que associamos à 

palavra carreira são mais antigos e enraizados em nossa 
existência do que podemos imaginar. Mas como esco-
lher nosso lugar nesse mundo? Em que momento de-
vemos ingressar nesse sistema produtivo?

De forma geral, nas sociedades livres e capitalistas, 
o ciclo de vida de um indivíduo passa pelas seguintes 
etapas: escolha da profissão (geralmente ao final do en-
sino médio), formação superior básica, seja em universi-
dades, seja em cursos técnicos, entrada no mercado de 
trabalho formal, decisão de continuar nesse mercado 
ou empreender. Uma vez tomada a decisão de ficar no 
mercado de trabalho, ainda existem as opções da lide-
rança ou a carreira de especialista, também conhecida 
como carreira em Y.

Desde a escolha da profissão existem desafios a 
ser superados. Um deles é o mito da vocação, em que 
se considera que um jovem pode, a partir de suas carac-
terísticas pessoais, emocionais e comportamentais, pos-
suir uma tendência para determinada profissão. Feita a 
escolha, passado o período de aprendizagem e a en-
trada efetiva no ambiente de trabalho, esse profissional 
se dá conta de que tudo o que ele sabia sobre relações 
humanas não mais é capaz de ajudá-lo a progredir na 
carreira. Até então, o jovem profissional havia convivi-
do com sua família e com o ambiente acadêmico, onde 

como gerenciar a 
carreira, da escolha 
da profissão à 
aposentadoria

Recolocação no 
mercado de trabalho:

Por Edson Carli

ARTIGO



nas bases naturais e antropológicas uma formação de 
liderança que não fosse baseada em mando, em poder, 
mas sim em respeito, reputação e engajamento.

Finalmente, analisando a linha do tempo, assim 
como em todas as sociedades, chegará o momento da 
aposentadoria e do retorno do profissional para a vida 
comum, longe das organizações. Para este grupo de 
profissionais, o método Carma apresenta um extenso 
conjunto de ferramentas, fortemente baseadas em PNL, 
que reapresenta os protocolos sociais e “devolve” a pes-
soa à sociedade não profissional, à família, aos amigos e 
a ele mesmo.

Assim, o método representa um extenso conjunto 
de metodologias que capacita os participantes a geren-
ciar suas crenças, sua visão do mundo profissional e, logi-
camente, seus relacionamentos para que possam atuar 
em um ambiente em que as profissões, as funções e as 
habilidades se misturam. Acima de tudo, é preciso que 
o profissional desenvolva a autogestão e assuma o pro-
tagonismo de sua carreira – da escolha dela até o último 
dia de trabalho.

ARTIGO
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efetivamente o conceito de atividade remunerada não 
havia sido levado a sua mais completa tradução: todos 
somos produtos.

Quando desenvolvi os fundamentos do método 
Carma, do inglês Career And Relationship Management, 
em 2006, superar o mito da vocação não estava entre as 
metas primárias. O principal objetivo era conduzir os in-
divíduos na identificação de seus potenciais enquanto 
“produtos” e desenvolver suas habilidades de autocon-
dução de carreira.

Se todos somos produtos em um mercado que 
nos reconhece e valoriza nossa produção de valor para 
a sociedade, somos, de certa forma, empresas de um 
único indivíduo prestando serviço para as corporações 
onde trabalhamos. Não somos membros de uma nova 
família nem tampouco entramos para uma organização 
somente para aprender mais. Quanto mais rápido iden-
tificarmos que a relação entre nós e as empresas é uma 
relação comercial, mais fácil e simples fica atingirmos 
nossos objetivos pessoais e profissionais.

Assim, com o passar do tempo, nossa relação 
com a empresa chega a uma encruzilhada: seremos lí-
deres e, portanto, teremos a responsabilidade por gerir 
a atuação e outras pessoas; ou seremos especialistas, 
tornando-nos referência em nossas habilidades e co-
nhecimento, desenvolvendo uma carreira em Y.

Para os profissionais que seguirão a carreira de 
liderança, desenvolvi no método Carma, uma visão to-
talmente diferenciada e baseada no conceito francês 
de liderança natural, em que o profissional não pode 
ser simplesmente nomeado líder:ele precisa ser reco-
nhecido como tal por seu grupo. Novamente, busquei 

Edson Carli é economista, escritor, palestrante e autor de 
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Q ue cloud computing é uma das grandes ten-
dências de tecnologia da informação para 

2016, isso é consenso. Segundo o IDC, as empresas 
da América Latina deverão investir cerca de 3,6 bi-
lhões de reais até o fim do ano, valor 40% maior em 
relação a 2014. Com a inovação, abre-se um leque 
de possibilidades de uso, como virtualizar bancos de 
dados, por exemplo. A prática, que tem se tornado 
cada vez mais comum entre as corporações, permite 
maior versatilidade na entrega do serviço e na recu-
peração de desastres de maneira contínua e segura. 
Porém, uma vez que a solução de gerenciamento 
precisa estar sempre disponível com o maior poder 

de processamento possível, alguns pontos devem ser 
observados na hora de virtualizar as informações.

O primeiro ponto para uma virtualização bem-
-sucedida e de acordo com a demanda do negócio é 
compreender as regras de licenciamento de software 
impostas pelo fornecedor. Nem todos os provedores de 
banco de dados contam com uma política de licencia-
mento clara e favorável à virtualização. Em alguns casos, 
não é permitido licenciar o software pelo número de 
CPUs ou cores virtuais, limitando apenas à quantidade 
física. Isso pode ser fator determinante em casos em 
que a necessidade de virtualização do banco de dados 
seja para número limitado de processadores lógicos em 

como grande aliada dos 
negócios da empresa

A virtualização 
de banco de dados 

Por Luiz Henrique Ernica

TECNOLOGIA



compreender o volume de acessos online simultâneos 
em operações online, bem como o comportamento do 
processamento de operações em ambiente batch no 
banco. Com base nessas características, é possível de-
finir a quantidade de processos e threads que atendem 
à demanda e, consequentemente, a quantidade de 
unidades lógicas de processamento adequadas. Alguns 
gerenciadores de bancos de dados permitem, inclusive, 
a configuração automática desses recursos no servidor 
segundo essas métricas.

Desse modo, a virtualização pode se tornar uma 
boa opção para empresas que buscam rapidez na troca 
de informações, escalabilidade de acordo com a de-
manda do negócio. Ainda, traz outros benefícios que 
agregam valor à companhia, como a implantação de 
uma “TI verde”, já que diminui custos com energia elé-
trica e aquisição de espaços físicos, bem como escala-
bilidade de acordo com a demanda do negócio e alta 
disponibilidade.

TECNOLOGIA
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um ambiente que possua diversas unidades de proces-
samento físicos ou, ainda, em um banco de dados que 
esteja hospedado em ambiente cloud. Por isso, procure 
sempre por parceiros que tenham regras transparentes 
e que sejam aderentes à realidade do negócio: se a em-
presa conta com ambiente em nuvem, o licenciamento 
deve ser feito contemplando esse fator.

O dimensionamento de recursos também é es-
sencial para garantir que a virtualização do banco de 
dados traga mais eficiência, em vez de dores de cabeça. 
Por isso, é importante entender o quanto de recurso de 
memória cada instância do banco de dados demanda 
para, assim, dimensionar a quantidade ideal de virtua-
lização de instâncias possíveis em cada servidor físico. 
Afinar o dimensionamento garante a correta operação 
dos gerenciadores do banco de dados, mantendo SLA 
de performance dentro dos limites estabelecidos. Do 
contrário, a prática pode causar perda de performance 
caso muitas instâncias sejam virtualizadas em apenas 
um servidor físico. 

Adicionalmente, definir recursos de processa-
mento considerando a alocação de unidades lógicas 
de processamento é fundamental para a operação 
do banco de dados virtualizado. Para isso, é preciso 

Luiz Henrique Ernica é suporte técnico sênior da TmaxSoft, 
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BEM-ESTAR

Por Eduardo Shinyashiki

Solte o freio 
       de mão

da sua 
autoestima
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carinho da família, pela consideração daspessoas ao 
redore também pelos feedbacks recebidos. Entretanto, 
ela também pode ser influenciada durante todo o 
cursoda vida, pelas experiênciasposteriores, encontros, 
resultados (positivos ou negativos) e comportamentos.

Quando a confiança construída na infância é 
suficientemente forte, ela permite mais facilmente 
construir amizades, estabelecer relações afetivas 
equilibradas, fazer valer os próprios direitos, o respeito 
no trabalho e ter confiança nos objetivos e projetos. 
Caso esse pilar tenha sido fortalecido quando criança, as 
falhas ou os fracassos da vida adulta não terão impacto 
tão grave para a pessoa ou, ao contrário, poderão até 
despertar o desejo de melhorar e a capacidade de se 
superar e fazer buscar os recursos internos para lidar 
com as dificuldades.

N o decorrer da vida, encontramos muitas pessoas 
talentosas, profissionais excelentes, mas que se 

desvalorizam o tempo todo. Indivíduos que não conse-
guem perceber o próprio valor, que são muito críticos 
consigo mesmos, que se diminuem em relação aos ou-
tros e não conseguem defender suas opiniões.

Ter baixa autoestima é como dirigir pela vida 
com o freio de mão puxado, isto é, em estado de 
insegurança. Essa é a sensação daqueles que não 
conseguem enxergar suas próprias qualidades e 
acabam boicotando sua evolução pessoal e profis-
sional. Normalmente, eles se sentem impotentes, sem 
capacidade e possibilidades de ir além.

A autoestima nada mais é que a confiança em si 
mesmo. É construída ao longo dos anos e marcada já nas 
primeiras experiênciasde vida, pelo amor dos pais, pelo 
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Já quando a autoestima é frágil, as eventuais críticas 
recebidas, os julgamentos negativos, as comparações e 
rejeições podem levar ao sentimento de medo do 
fracasso e de inadequação, além de gerar dúvidas, 
insegurança, medo, ansiedade social e profissional e 
dificuldades de relacionamento. 

No momento em que o indivíduo se valoriza, 
reconhecendo suas próprias qualidades, os outros 
passam a admirá-lo. Os líderes nas empresas e 
organizações sabem bem disso: a valorização ao 
profissional é um fator essencial, indispensável no 
ambiente de trabalho e nos relacionamentos inter-
pessoais e de equipe. O reconhecimento ao outro é 
capaz de transformar o clima empresarial, pois, em um 

Eduardo Shinyashiki  é palestrante, consultor organizacional, 

conferencista nacional e internacional e especialista em 

Desenvolvimento das Competências de Liderança aplicadas à 

Administração e à Educação. 

espaço em que as pessoas se sentem valorizadas, reinará 
sempre o prazer de trabalhar, produzir, pertencer, ter 
resultados e sucesso.

Agora que você já conhece a raiz da autoestima, 
solte o freio de mão e dirija em direção a seus 
maiores sonhos, construindo sempre o futuro que 
você merece.



COMPORTAMENTO

Por Christian Barbosa

Sete ações
que impedem 
você de 
progredir
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necessário. Isso tem muita diferença e, caso queira pro-
gre dir, aprenda a gerenciar seu tempo.

2 Não estar bem fisicamente

Quando uma pessoa não está bem fisicamente, 
ela fica mal, cansada, com dor de cabeça crônica e não 
encontra disposição para realizar aquilo que deveria 
fazer. Ou seja, a vida fica estacionada. O corpo é uma 
máquina e serve de base para as nossas emoções, foco 
e concentração. Aprenda a cuidar de você, isso vai te 
ajudar em todos os sentidos.

3 Preocupar-se muito com o passado

Algumas pessoas têm dificuldade de progredir, 
pois só sabem olhar para o que ficou para trás e reclamar 

M uita gente reclama que tem dificuldade de fa-
zer a vida sair do lugar, evoluir e progredir. Para 

falar sobre essa questão, antes de tudo, devemos ter a 
clareza de que ação e evolução são bem diferentes. 

Em outras palavras, as pessoas estão agindo 
demais e evoluindo pouco. É como se estivessem em 
uma roda gigante, que gira o tempo todo, mas não sai 
do lugar. Nela, você até tem a sensação de que está se 
movendo, porém sempre volta ao mesmo ponto. 

Para auxiliar as pessoas que estão com dificuldades 
de progredir, selecionei sete ações que interferem 
diretamente na evolução da vida. São elas:

1 Não saber gerenciar o próprio tempo

Quando a pessoa não tem tempo, ela não conse-
gue desenvolver os seus projetos e faz apenas aquilo 
que dá para ser feito, no lugar de realizar o que é 
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da situação. Esqueça o passado e olhe para frente, só 
assim é possível seguir e evoluir de verdade.

4 Não fazer nada de diferente 

Se você avaliar como foram os últimos anos das 
pessoas que não progrediram, notará que elas estão 
apenas repetindo o que já fizeram. Às vezes, até muda 
uma coisinha ou outra, mas no fundo é tudo igual. É 
preciso mudar de verdade e fazer algo radicalmente 
diferente. Claro, com os pés no chão e planejado, mas 
faça. Do contrário, você vai ter sempre a sensação de 
que o resultado é o mesmo.

5 Falta de visão de futuro 

As pessoas que são focadas demais no hoje não 
conseguem evoluir. Muitas vezes, o hoje frustra. Isso 
porque em determinados momentos você não está 
legal e fica com a sensação de que a vida que está 
levando não condiz com o que você pode fazer. Todo 
mundo, não importa quem seja, tem capacidade de 
fazer mais, ir além, evoluir e ser uma versão melhor de si 
mesmo. Isso é progredir.

6 Seu networking não o ajuda a evoluir

Quem está ao seu redor pode ter uma cabeça 
pequena, com uma mentalidade pessimista. Esses 
indivíduos têm o hábito de puxar as pessoas para o 
mesmo padrão de comportamento que eles vivem, 
impedindo que quem está ao redor deles progrida. 
Encontre pessoas diferentes, participe mais de feiras, 
cursos ou de meetups, que são reuniões rápidas em 
que se tem a oportunidade de conhecer muita gente. O 
importante é enxergar que, ao mudar seu network, você 
consegue alterar o seu resultado também.

7 Mude sua perspectiva de rotina

Se você olha para o seu hoje e acha que tudo é 
chato, um porre, pense o seguinte: o seu hoje não está 
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legal, mas, a partir deste momento, faça de tudo para ter 
uma nova versão de você mesmo. Ao mudar a perspec-
tiva do hoje, é possível ter mais oportunidades, encontrar 
pessoas diferentes e realizar atividades diferentes. 

Esses são apenas alguns insights que vão ajudá-lo a 
sair do lugar. Existem diversas ações que também podem 
contribuir. O importante é que você encontre meios para 
sair da mesmice e fazer a sua vida progredir.
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Como se 

profissionalmente
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recomendável é agir rápido. “Quando o jovem 
entende que optou pelo curso errado, o melhor é 
buscar outro que lhe agrade mais, o mais cedo 
possível”, comenta.

Bertelli recomenda ainda que, mesmo com o 
mercado passando por dificuldades, os jovens não 
desanimem e continuem a ampliar suas experiências 
profissionais com estágios e outras formas de 
capacitação. “Como nenhuma crise é eterna, sempre 
tem começo e fim, mesmo os segmentos atingidos 
pela crise identificam o estágio e a aprendizagem 
como excelentes ferramentas de recrutamento, de 
forma a estarem preparados para competir no 
mercado, assim que chegar a fase de retomada do 
crescimento econômico”, declara.

A dificuldade do mercado de trabalho, a insatis-
fação profissional ou a falta de identificação 

com o ramo de atuação são alguns dos motivos 
que levam o profissional a se reinventar, mudando o 
ramo de atuação dentro da área profissional ou re-
começando do zero para traçar novas metas de vida. 
Seja qual for o motivo, essa decisão tem impacto 
enorme na vida profissional e pessoal do indivíduo 
e deve ser tomada com cuidado e planejamento.

Há dois cenários possíveis para a mudança de 
ramo profissional: o primeiro é quando o jovem, 
ainda na faculdade, não se identifica com o curso e 
decide tentar algo novo. Nesse caso, Luiz Gonzaga 
Bertelli, presidente do Conselho de Administração e 
do Conselho Diretor do CIEE Nacional, alerta que o 

reinventar
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O segundo cenário é um pouco mais compli-
cado: o profissional já formado e capacitado, com 
experiências profissionais extensas, que deseja mudar 
a área de atuação. Nesse caso, é necessário ser mais 
cauteloso, mas isso não impossibilita que o profissional 
tente uma nova carreira. É o que explica a advogada e 
empresária Eva Raquel Alves. “Vi na noite de Brasília a 
oportunidade de fazer algo diferenciado para o 
público LGBT, então resolvi apostar nesse segmento 
quando abri minha própria casa noturna”, relata. 

Há seis anos, a advogada decidiu se tornar 
empre sária e a experiência com o Direito a auxiliou 
com os trâmites burocráticos. Mas ela adianta que, 
no caso do ramo empresarial, a tarefa não é simples 
e necessita de alguns cuidados. “Delimite o mercado 
de atuação, faça pesquisa de campo e estude o 
público-alvo que você quer atingir. Não vamos 
esquecer que a propaganda é essencial e o principal 
para quem quer começar, pois quem não é visto não 
é lembrado”, destaca.

Apesar de uma possível dificuldade inicial, a 
mudança de profissão ou do ramo de atuação pode ser 
algo extremamente benéfico. Segundo pesquisa reali-
zada pela empresa de Recrutamento e seleção Catho, 
50,2% dos profissionais no Brasil queriam mudar de 
emprego em 2014, e o principal fator para esta mu-
dança é o desejo por mais qualidade de vida. Um 
estudo similar, realizado pelo site Inquietaria, mostrou 
que 83,9% dos brasileiros pensam em mudar de área 
de atuação e dar novo rumo para sua carreira no futuro, 
o que reflete a insatisfação dos trabalhadores. 

Os especialistas são unânimes: quanto mais cedo 
a mudança ocorrer, melhor. Antes do término da facul-
dade, a mudança representa menos impacto do que 
após a inserção no mercado de trabalho e a consagração 
dentro da profissão. Quanto mais tarde essa decisão 
ocorrer, mais complicada será, uma vez que se acu-
mulam responsabilidades profissionais e pessoais 
conforme o tempo avança, o que também impacta na 
recepção por parte do mercado de trabalho.



em grandes projetos, você precisa entender que parte 
do seu futuro depende da capacidade de trazer para 
o centro da discussão esse processo. Você não precisa 
pensar muito para concluir o quanto Whatsapp, Air-
bnb, Bla Bla Car, Uber, Netflix,  Nubank, entre outros 
aplicativos e empresas, mudaram a forma como você 
consome, interage e até vende seus serviços. 

A pergunta que me fiz e acredito que você pro-
vavelmente irá se fazer é: Por onde começo? Claro que 
depende do que você está buscando, mas acredito 
que um passo é tornar a área de TI cocriadora das 
estratégias organizacionais. Em pequenos negócios é 
importante construir parcerias ou contar com aquele 
amigo mais tecnológico para orientar quanto às possi-
bi lidades. Fato é que, de um jeito ou de outro, você 
deverá incorporar a sua cultura, seu conhecimento ou 
sua equipe, pessoas que possam traduzir a tecnologia 

SUSTENTABILIDADE

N ão importa a sua área de atuação, seus interes-
ses, hobbies, aversão ou dificuldade com a “tal 

da tecnologia”. Não importa se quer criar seus filhos 
desconectados ou isolados dos perigos da web. A 
verdade é que parte da evolução do mercado está 
intimamente ligada ao conceito de negócios digi-
tais. Sendo assim, não se assuste se durante as férias 
as crianças passarem um tempo programando jogos 
ou reunidos em hackathons criando empresas digitais 
de milhares de dólares. O novo imperativo exige uma 
nova linguagem, um novo jeito de criar experiência 
para o consumidor, de tentar, errar, testar, prototipar, 
mas, principalmente, virtualizar e tornar disponível 
para o mundo.

É fato que a transformação digital é muito maior 
que a área de suporte de sua empresa, mais conhecida 
como TI. Se você tem um pequeno negócio ou atua 

Por Rafael de Tarso Schroeder

Transformação: 

E você com isso?
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digital.
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para você e que trabalhem para simplificar o dia a dia 

da empresa. Nuvem, realidade aumentada, internet 

das coisas, impressão 3D, aprendizado de máquina, 

marketing digital, entre outros temas e tecnologias, 

podem contribuir para a elaboração de uma rota.

Porém, essas são as ferramentas, mas não neces-

sariamente estratégias. Considere estudar dois assuntos 

que podem contribuir para colocar estas ferramentas 

em prática: Design Thinking e Modelo de Negócios. O 

design thinking virou moda entre consultorias, gran-

des empresas e empresas nascentes (startups), mas 

na prática é um método que orienta o negócio de 

forma empática, contribui para você estruturar seus 

clientes e as necessidades deles em nichos ou grupos 

de características, às quais você responderá com seu 

modelo de negócio, o que significa definir um conjunto 

de serviços, produtos e canais alinhados à priorização de 

novas tecnologias e processos digitais que criarão valor e 

consequentemente resultados inovadores.

Por isso, a combinação entre tecnologia e capaci-

dade de criar uma experiência inovadora é fundamental 

para o sucesso neste processo sem volta chamado 

transformação digital. Governos, empresas, organi za-

ções e famílias estão estabelecendo novos processos 

para responder a este momento. E você? O que vai fazer 

com isso?
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Instituto Superior de Administração e Economia (Isae), de 

Curitiba (PR).
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Legislativo 
em tempo real

Sistema Fenacon Sescap/Sescon lança 

aplicativo de acompanhamento de projetos 

de interesse do setor de serviços em 

tramitação no Congresso Nacional

Por Vanessa Resende

O 
Sistema Fenacon Sescap/Sescon inovou ao 

lançar no dia 19 de maio uma ferramenta mui-

to útil à sociedade: o aplicativo Fenacon. A ideia sur-

giu da necessidade de levar ao público a tramitação 

em tempo real de projetos de interesse do setor em-

presarial de serviços.

O objetivo é levar transparência e conhecimento 

ao público interessado nas temáticas pautadas na 

Câmara dos Deputados e no Senado. Além de reunir 

mais de 160 projetos que também estão na Agenda 

da Federação e aguardam deliberação e providências, 

o aplicativo será periodicamente atualizado com 

novas pautas. Esse é o primeiro e único aplicativo do 

gênero, que permite acompanhamento em tempo 

real para projetos de lei do setor de serviços. Além 

disso, o usuário pode escolher os projetos de seu 

interesse e marcar para acompanhamento.

“A Agenda Política e Legislativa da Fenacon já é 

uma tradição entre os parlamentares e entidades e o 

aplicativo é uma forma de nos aproximarmos ainda 

mais desse público e também da sociedade. Com essa 

ação, conseguimos exercer nosso papel e nos coloca-

mos de forma ativa no processo, com o objetivo de 

promover mudanças e participar do desenvolvimento 

país”, destaca o presidente da Fenacon, Mário Berti. 

Mario Berti fala durante o lançamento da Agenda

 Grande público prestigiou o evento
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PLP 165/2015
Autora: deputada Mainha – PI

Altera a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho 
de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza, de competência dos 
Municípios e do Distrito Federal: o serviço consi-
dera-se prestado e o imposto, devido no local do 
estabelecimento do tomador ou intermediário do 
serviço.

Posicionamento da Fenacon:
Favorável ao projeto, pois promove a equalização 
da arrecadação tributária, por meio da mudança 
na metodologia da apuração e cobrança do im-
posto, o qual deixaria de ser cobrado na origem e 
passaria a sê-lo no destino. 

Sugestão: 
Aprovação do projeto, na forma do texto original.

PLP 212/2015
Autor: deputado  Marcelo Belinati – PR

Altera a Lei complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006 (Lei do Simples Nacional), para 
permitir descontos nas alíquotas de impostos de-
vidos para as empresas recém-criadas, visando a 
incentivar o empreendedorismo e a formalização 
de empresas já existentes.

Posicionamento da Fenacon: 
Favorável ao projeto, pois dará um impulso inicial 
para os novos empresários brasileiros, de modo a 
permitir que estes consigam superar as dificulda-
des de criar uma empresa em nosso país e, ainda, 
incentivar o empreendedorismo.

Sugestão: 
Aprovação do projeto, na forma do texto original.

Alguns projetos que integram a agenda 
político-parlamentar e o aplicativo da Fenacon:

PL 144/2015
Autor: deputado  Carlos Bezerra  – MT

Acrescenta parágrafo único ao art. 579 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim 
de desobrigar a empresa sem empregado do re-
colhimento da contribuição sindical.

Posicionamento da Fenacon: 
Contrária ao projeto, por se tratar de ingerência no 
sistema sindical. 

Sugestão: 
Arquivamento do projeto.

PL 3798/2015
Autora: deputada  Luiza Erundina –  SP   e outros

Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 
para tributar os rendimentos dos acionistas, co-
tistas e sócios de empresas e bancos oriundos da 
distribuição de lucros e dividendos, sob a forma de 
juros sobre o capital próprio (JCP), pelo Imposto de 
Renda e extinção da permissão legal das empresas 
e dos bancos abaterem do Imposto de Renda os 
pagamentos que efetuaram com JCP.

Posicionamento da Fenacon: 
Contra o projeto, por ser altamente prejudicial 
aos negócios instalados ou que venham a se 
instalar no Brasil e por representar, também, um 
desestímulo para novos investimentos nacio-
nais ou estrangeiros, pois a isenção do Imposto 
de Renda sobre a distribuição de lucros e divi-
dendos é um dos pilares da forma integrada de 
tributação dos empreendimentos.

Sugestão: 
Arquivamento do projeto.   
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Sobre a Agenda

Entre os presentes no evento de lançamento 
estiveram deputados, senadores e entidades do setor 
de serviços, além de representantes de sindicatos 
filiados a Federação. A desburocratização de processos, 
a extinção das multas da Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações 
à Previdência Social (GFIP) e o adicional sobre o Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ), que são pautas impor-
tantes para a sobrevivência das empresas brasileiras, 
estão entre os projetos da agenda e do aplicativo 
lançados no dia 19 de maio. O aplicativo é gratuito e 
está disponível para as plataformas Android, Windows 
Phone e Apple. Para instalar, basta buscar Fenacon na 
loja de aplicativos do celular.

O diretor político-parlamentar da Fenacon, Valdir 
Pietrobon, ressaltou que a intenção com o lançamento 
de mais uma edição da Agenda é provocar a sociedade 
brasileira acerca das mudanças necessárias. “Precisamos 
que os projetos indicados sejam aprovados com urgên-
cia para a geração de novos empregos e a distribuição 
de renda de forma igualitária”, comenta Pietrobon. Ele 
ressalta que o foco principal da ação é promover o 
desenvolvimento do país e do empresariado brasileiro. 

A quarta edição da Agenda Política e Legislativa da 
Fenacon apresenta mais de 160 projetos. A publicação, 
assim como o aplicativo, traz os projetos organizados em 
cinco categorias diferentes: Aper fei çoamento da Legis-
lação Trabalhista; Defesa da Organização Sin dical; Desbu-
rocratização e Desen volvimento; Gestão, Patri mônio e 
Segurança Jurí dica e Redução da Carga Tributária.
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T odos os anos, no dia 5 de junho, celebramos 
o Dia Mundial do Meio Ambiente. Bonitos dis-

cursos são proferidos nesta data, comprovando mais 
uma vez que nunca na história se falou tanto sobre 
meio ambiente e sustentabilidade. Políticos de todos 
os níveis da administração pública falam das medidas 
adotadas em suas administrações, ONGs apresentam 
seus projetos para a preservação e a conservação do 
planeta, e as organizações empresariais tratam de 
mostrar para todos os seus stakeholders, e também 
para a sociedade, seus projetos de sustentabilidade 
que promovem a equidade econômica, social e am-
biental e que contribuem para a construção de um 
mundo melhor para as gerações futuras.

Entretanto, a proteção ambiental não pode ser 
assegurada somente com base no cálculo financeiro 
de custos e benefícios. O ambiente é um dos bens 
que os mecanismos de mercado não estão aptos a 
defender ou a promover adequadamente. Mais uma 
vez repito que convém evitar uma concepção mágica 
do mercado, que tende a pensar que os problemas se 

resolvem apenas com o crescimento dos lucros das 
empresas ou dos indivíduos.

Será demasiado esperar daqueles que são obce-
cados pela maximização dos lucros que considerem os 
efeitos ambientais que deixarão às futuras gerações? Há 
muita descrença em relação à sustentabilidade empre-
sarial. Já no início dos anos 90, a professora Isabel Carva-
lho, defendia que “o surgimento de um ‘mercado verde’, 
‘tecnologias limpas’, do ‘consumo sustentável’ mantém a 
mesma lógica da degradação ambiental, revestida pelo 
discurso do desenvolvimento sustentável”. Sustenta-
bilidade tornou-se a palavra do momento, da moda, e 
todas as organizações querem “estar na moda”. Ser uma 
empresa sustentável, que pensa na preservação do pla-
neta, que cuida de seus funcionários e da sua comuni-
dade, que desenvolve e comercializa produtos que não 
agridem o meio ambiente e não fazem mal à saúde das 
pessoas é, literalmente, um grande negócio. 

Mas a sustentabilidade não pode ser encarada 
como modismo, um diferencial em relação aos concor-
rentes ou mesmo como algo que possa agregar valor 

na falsa sustentabilidade 
empresarial

A parcela de culpa 
da comunicação 

OPINIÃO

Por Backer Ribeiro



sustentabilidade. A qual propósito serve o comunicador 
que atua no mundo empresarial corporativo, ou a qual 
deveria servir, ante os desafios de preservar o planeta 
para as futuras gerações? Deveria ser capaz de promover 
as mudanças de paradigma na forma de atuar da empre-
sa, e assim agregar valor “sustentável” à sua imagem e re-
putação, ou somente criar discursos e propagandas para 
a disputa de novos mercados na luta contra seus concor-
rentes? Sabemos da responsabilidade do biólogo ante a 
proteção da ecologia, do médico quanto à proteção da 
vida, do engenheiro na garantia da comodidade da vida 
moderna, mas qual a responsabilidade do comunicador 
perante a sustentabilidade do planeta?

Somos os profissionais capacitados para perceber 
as mudanças e nortear os caminhos para o futuro, criar 
uma forte reputação para as empresas e também dar 
sustentação nos momentos de crise. Sabemos que a 
comunicação também se dá no campo das percepções, 
portanto é imperativo que as empresas sejam “percebi-
das” como organizações sustentáveis. Mas não basta ser 
somente percebida, mais do que uma boa imagem, a 
empresa deve construir uma boa reputação. Não basta 
falar que cuida do meio ambiente, tem de cuidar de ver-
dade. As empresas precisam criar uma relação verdadeira 
com todos os públicos, contribuir com as políticas públi-
cas, com a melhoria da qualidade de vida das comuni-
dades, cuidar de seus funcionários, entre outras coisas. A 
consolidação de uma imagem socialmente responsável 
faz o meio empresarial buscar formas de melhorar seu 
relacionamento com o meio ambiente e a sociedade, de 
modo a contribuir para um desenvolvimento sustentá-
vel, do qual também depende a sua sobrevivência.

O desenvolvimento sustentável tem de deixar 
o campo das aparências e passar a existir de forma 
completa no campo das ações, tendo o comunicador 
no papel central de ampliar o diálogo real formado 
poressas verdadeiras ações e a sociedade, sempre em 
busca de sustentabilidade e proteção do meio am-
biente dentro e fora das empresas.

OPINIÃO
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ao produto ou serviço. Sustentabilidade é o que vai 
garantir que essa mesma empresa continue existindo 
lá na frente, dando lucro a seus proprietários e acionis-
tas, seus herdeiros, produzindo bens que proporcionem 
conforto às pessoas e garantindo emprego à sociedade. 
Como sobreviver às novas mudanças, ao novo mundo, 
são respostas que deveriam nortear as organizações 
empresariais rumo a sua própria sustentabilidade. 

Vivemos um momento delicado, a relação en-
tre desenvolvimento econômico e qualidade de vida 
está caminhando para um divórcio. Grandes embates 
são travados e o objetivo é conciliar os diversos inte-
resses sociais, econômicos e ambientais.

O que se pode perceber é que o “discurso sus-
tentável” vem sendo apropriado pelo mundo empre-
sarial corporativo, muito mais que em outros setores 
da nossa sociedade. As empresas se tornaram as gran-
des “guardiãs” do meio ambiente, são organizações 
socialmente responsáveis e também promovem o 
desenvolvimento sustentável do planeta. 

Citando Rachel Carson: “o homem é parte da natu-
reza e sua guerra contra a natureza é inevitavelmente uma 
guerra contra si mesmo”. Como dizem corriqueiramente 
aqui no Brasil, é uma “febre” falar em sustentabilidade no 
meio empresarial, podemos chamá-la de “gripe da sus-
tentabilidade”, pois nos últimos anos contaminou todas as 
organizações empresariais instaladas aqui no país. 

Os discursos empresariais estão recheados de va-
lores que antes eram contraditórios à lógica capitalista, 
as propagandas e as mensagens na mídia corporativa 
mais parecem viagens utópicas dos hippies nos anos 
70. CEOs e dirigentes deliram frases de efeito. Eventos 
corporativos, publicações, rankings, e outros aconteci-
mentos, que enaltecem a atuação sustentável das em-
presas ganharam valor imensurável pela contribuição à 
imagem e à reputação corporativa. O foco obstinado no 
lucro e a guerra de mercado parecem ter sofrido uma 
mudança brusca no seu direcionamento.

A visão empresarial ainda é muito míope. A sus-
tentabilidade é um fator estratégico de sobrevivência, 
agrega valor à imagem institucional, dá credibilidade 
pública e liderança competitiva. Mas será somente 
essa a questão a ser levada em consideração? Será 
necessário passar por uma crise, um risco à imagem 
e reputação, para que ocorra uma revisão de valores 
institucionais e mudança na condução dos negócios.

Essas questões nos levam a uma reflexão so-
bre o papel da comunicação empresarial em relação à 

Backer Ribeiro é fundador da Communità Comunicação 

Socioambiental. *Esse texto é um excerto do artigo científico 

Razão Social ou Nome Fantasia: a comunicação empresarial 

na construção da sustentabilidade fantástica, escrito pelo Prof. 

Dr. Backer Ribeiro, para a publicação na revista Conexion Peru, 

em novembro de 2015. Para acessar o conteúdo completo visite 

http://communita.com.br/revista-conexion.html.
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U nificar o envio de todas as informações dos tra-
balhadores aos órgãos federais. Esta é a principal 

função do eSocial, ferramenta desenvolvida pelo gover-
no federal para simplificar o cumprimento das obriga-
ções fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas.

O sistema reúne a entrega de todas as declara-
ções, recolhimentos de tributos das relações trabalhis-
tas, informações relevantes sobre o contrato de traba-
lho, além de dados referentes à saúde e à segurança 
do trabalhador. Cria-se um ambiente virtual em que o 
empregador, via certificado digital A1 ou A3, gera infor-
mações que ficarão disponíveis online para diferentes 
órgãos do governo, como o Ministério do Trabalho e 
Previdência Social (MTPS), a Receita Federal e a Caixa 
Econômica Federal. Com esses dados em mãos, cada 
ente público utiliza as informações de sua referida com-
petência e atribuição.

De acordo com o coordenador do eSocial pelo 
MTPS, José Alberto Maia, o eSocial vai simplificar a 
vida das empresas por reduzir a quantidade de infor-
mações a serem prestadas e por agilizar a forma de 
envio, pois serão eliminadas as redundâncias no envio 
de documentos que acontecem atualmente. “Hoje 
muitos dados têm que ser enviados diversas vezes 
para vários órgãos governamentais. A partir do eSo-
cial, as informações serão encaminhadas uma única 
vez. Além disso, o eSocial trará uma forma padroniza-
da de prestação da informação permitindo que as 

empresas possam cumprir suas obrigações de forma 
rápida e simples”, destacou Maia.

Com a implantação da chamada folha de paga-
mento digital, o departamento de recursos humanos 
(RH) das empresas será o mais impactado. Afinal, cerca 
de 60% das informações necessárias ao eSocial será de 
competência do setor. Os demais dados devem ser di-
vididos entre medicina do trabalho, compras, produção, 
vendas e fiscal.

De forma geral, o eSocial transporta para o am-
biente digital obrigações que já são cumpridas pelas 
empresas atualmente. Para cada funcionário, deverão 
ser enviados ao sistema dados como admissão, aciden-
tes de trabalho e folha de pagamento. O procedimento, 
de acordo com a gerente da Unifenacon, Helen Gama, 
vai agilizar a rotina do profissional de recursos humanos, 
por cumprir as obrigações acessórias da área trabalhista 
de forma mais dinâmica.

No entanto, profissionais e empreendedores de-
vem estar capacitados para aplicar as mudanças. “Por 
isso, a instituição abriu o curso ‘Rotinas Práticas de 
Departamento de Pessoal com Ênfase no eSocial’. O 
sistema do governo é novo e tem suas formas de pre-
enchimento e entrega. Durante o curso, o professor 
vai orientar sobre as melhores formas e ferramentas 
para a utilização do eSocial. A intenção é mostrar na 
prática como o profissional pode executar suas tarefas 
da melhor maneira possível”, disse.

Como o 
eSocial muda

o setor de RH 
das empresas
Por Andreza Figueiredo







Adquira seu e-CPF ou e-CNPJ com a 
Fenacon CD e concorra a viagem para 
Paris com um acompanhante.
Seu contador também concorrerá a 
uma chance de conhecer a cidade luz

Acesse nosso site, informe-se

sobre o regulamento na aba

“Promoção Paris” e garanta sua

viagem para a capital francesa.

Prazo prorrogado até 10 de setembro.

Sorteio no dia 10 de setembro de 2016.



Sistema realiza primeira 
ACR de 2016

N os dias 19 e 20 de maio representantes de to-
dos os sindicatos que compõe o Sistema Fena-

con Sescap/Sescon participaram da I Assembleia do 
Conselho de Representantes (ACR) em Brasília. O ob-
jetivo do encontro foi discutir os principais assuntos 
de interesse do sistema.
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“A normativa institui que as Autoridades Certifi-
cadoras adicionem a coleta da biometria do solicitan-
te no processo de validação do certificado. O objetivo 
desta checagem é evitar qualquer possibilidade de 
fraude, reforçando a segurança e a integridade da cer-
tificação digital”, destacou Pietrobon.

Seguindo a normativa, instituída pelo Comitê 
Gestor de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, 
a coleta dos dados biométricos já foi iniciada e a partir 
do mês de novembro será feita a comparação das di-
gitais de possíveis fraudadores que constam na base 
de dados com a dos clientes que estiverem validando 
os certificados.

R epresentantes de entidades certificadoras se reu-
niram com o presidente do Instituto Fenacon, Val-

dir Pietrobon, no dia 1º de junho na sede da Fenacon, em 
Brasília, para debater a segurança que a coleta de biome-
tria deve garantir ao processo de emissão de Certificados 
Digitais. O diretor-presidente do Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação (ITI), Renato Martini, presen-
te no encontro, além de integrantes da Associação Na-
cional de Certificação Digital (ANCD), da Confederação 
das Associações Comerciais do Brasil (CACB), Associação 
das Autoridades de Registro do Brasil (AARB), Certisign 
e Valid destacaram que o procedimento vai aumentar a 
confiabilidade na cadeia de Certificação Digital.

identificação biométrica 
com entidades certificadoras

Instituto Fenacon debate

Representantes dos sindicatos presentes na IACR
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Nova sede do IFen é 
inaugurada em Brasília

Sistema Fenacon realiza 2º 
Encontro da Rede de Notícias 

Laércio Oliveira recebe 
homenagem da Fenacon 

FENACON

O Instituto Fenacon (IFen) inaugurou sua nova 
sede, no dia 19 de maio, em Brasília. Com 670 

metros quadrados e 121 funcionários, o IFen, que re-
úne a Fenacon CD e a UniFenacon, agrega o trabalho 
de certificação digital e de educação corporativa.

De acordo com o presidente do Sistema Fena-
con Sescap/Sescon, Mário Elmir Berti, o novo local 
para atuação do instituto abre novas oportunidades 
de mercado. “É uma grande conquista para a clas-
se contábil brasileira. Afinal, não se trata apenas de 
paredes ou arquitetura, mas de pessoas que traba-
lham com dedicação para construir um país digital, 

P aralelamente à programação da I ACR, ocorreu 
o 2º Encontro da Rede de Notícias do Sistema 

Fenacon Sescap/Sescon. O objetivo foi integrar os pro-
fissionais de comunicação que trabalham nos sindica-
tos, além de trocar ideias e discutir futuras propostas 
de trabalho em conjunto. A Rede de Notícias foi cria-
da em 2014 e tem por objetivo alinhar o discurso dos 

O deputado Laércio Oliveira foi homenageado 
pelo Sistema Fenacon com a comenda Mé-

rito Empresário Brasil de Serviços. A homenagem 
foi entregue no dia 18 de maio, durante Reunião de 
Diretoria da Fenacon e foi prestada pelo importante 

sustentável e para garantir capacitação dos nossos 
profissionais”, destacou.

O presidente do IFen, Valdir Pietrobon, ressaltou o 
respeito e o espaço que a Federação conquistou no país. 
“Em 2006 começamos este trabalho de emissão de certifi-
cados. No  ano seguinte, implantamos a universidade cor-
porativa Fenacon. E temos atuado com empenho desde 
então para ganhar maior representatividade no cenário 
nacional. Por isso, agradeço a todos os colaboradores que 
tanto se empenham para construir esta história”, disse.

sindicatos que compõe o Sistema sobre temas que inte-
ressam os representados e a sociedade em geral.

trabalho que o parlamentar realiza em defesa do setor 
de serviços no Congresso Nacional.
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Inauguração das novas instalações do IFen

Encontro Rede de Notícias

Encontro Rede de Notícias



DESCOMPLICANDO

REVISTA FENACON MAIO-JUNHO DE 201638

M uitas pessoas ainda sentem resistência em 
abrir negócios na internet. A especialista em 

internet marketing Camila Porto destaca os mitos que 
precisam ser desconstruídos para que as pessoas bus-
quem ganhar dinheiro com negócios online.

Internet não é lugar só para 
entretenimento

Segundo Camila Porto, ainda tem muita gente 
que acredita que a internet é lugar para “perder tem-
po”. Ela lembra, no entanto, que apenas o setor de e-
-commerce já movimenta 41,3 bilhões de dólares por 
ano. “Se contarmos a publicidade online, aplicativos e 
outros mercados, já podemos ver que tem muito di-
nheiro envolvido”, destaca. 

Vender na internet não é 
necessariamente mais fácil

Embora os negócios online permitam que a 
venda seja efetuada sem a presença de um vendedor, 
dando mais liberdade de tempo e espaço a quem 
empreende, Camila destaca que isso não reduz a 
quantidade de trabalho.

 

É preciso identificar uma 
oportunidade de negócio

Quando se trata de empreender na web, Camila 
ensina que é preciso identificar qual demanda não é 

atendida. “O Über, por exemplo, atua no mercado físi-
co, mas toda sua operação é online”, exemplifica. Se-
gundo a especialista, a grande sacada é saber como 
usar a tecnologia e a internet para resolver um proble-
ma real das pessoas. 

A concorrência é mais forte

Camila Porto reforça que é necessário ter dife-
renciais claros que destaquem o negócio específico 
dos concorrentes. “No online, há muito mais competi-
ção”, destaca. Por isso, Camila ensina que é preciso en-
contrar uma característica que destaque a sua venda 
em meio a tantas outras. “Este é mais um dos desafios 
que o empreendedorismo digital oferece”, conta.

A internet acaba com os antigos 
paradigmas de trabalho

Mais um mito que Camila propõe quebrar é o de 
que trabalho precisa ter aquele conceito de 40h sema-
nais. “Se você entende que trabalhar não é algo chato, 
você entende que pode trabalhar 24h por dia ou 4h 
por semanas e ser efetivo quando trabalha”, resume. A 
especialista destaca que, com as novas oportunidades, 
passamos a entender que trabalhar mais tempo não 
significa necessariamente trabalhar melhor. “Além disso, 
quem trabalha pela internet sabe que pode trabalhar 
em qualquer lugar, e isso é libertador”, explica. Assim, ao 
empreender online é possível remodelar totalmente os 
conceitos de trabalho. “Seguir uma regra criada há déca-
das não faz sentido no mundo de hoje”.

Mitos que precisam
ser quebrados sobre 
negócios online
Especialista em Internet Marketing desconstrói 

a ideia de que trabalhar na internet é mais fácil, 

explica que é preciso conhecer o mercado e 

alerta: para vender, é preciso muita dedicação
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1  Nada é de graça

Programa gratuito sem possíveis atualizações ou 
compromissos, sites repletos de anúncios chamativos e 
Wi-Fi gratuito em um lugar inesperado são todos sinais 
de que algo pode estar errado, e ignorar essa intuição 
pode levar a problemas. Os programas podem até ser 
gratuitos, mas podem também comprometer sua segu-
rança, coletar seus dados ou monitorar seu histórico de 
navegação, acabando com a privacidade.

2 Verifique a segurança do site

Forneça suas informações somente para empresas 
respeitadas e verifique se o site da empresa usa um en-
dereço da web que começa com “https” e se possui um 
símbolo de cadeado na barra de endereço ou na parte 
inferior do navegador. Isso significa que o site criptogra-
fa suas informações, praticamente inutilizando os dados 
para qualquer ladrão ou hacker que possa interceptar a 
transmissão.

3 Cuidado com as senhas

Ao criar uma senha, use uma combinação de letras, 
números e símbolo se o site permitir. Embora seja mais 
difícil de lembrar, essa senha será quase impossível de ser 
adivinhada.

Procure também usar senhas diferentes para cada 
site. Pense na frequência com que você usa o mesmo 
nome de usuário e senha para muitas contas on-line. Os 
hackers escolhem especificamente sites com pouca se-
gurança para obter acesso a grandes listas de nomes de 
usuário e senhas correspondentes, sabendo que muitas 
pessoas usam a mesma combinação de credenciais para 
sites como de internet banking.

4 Limite suas informações 
 em redes sociais

Nem sempre é necessário um programa ou vírus 
para roubar as informações pessoais. Se você está preo-
cupado com a privacidade na internet, precisa considerar 
limitar as informações que coloca nela, ajustando as con-
figurações de privacidade. Informações como a escola 
em que você estudou, o trabalho atual e nome dos pais 
são comumente usadas para a recuperação de senha e 
podem ser facilmente obtida nos perfis dos usuários de 
redes sociais.

para aumentar 
a segurança 
online

#FICA A DICA

Quatro dicas 
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SINDICATO DESTAQUE

SESCAP-LONDRINA

No dia 28 de setembro de 1991, com apenas 
uma cadeira, uma escrivaninha e um funcionário, nas-
cia o Sescol, que logo passou a se chamar Sescon e 
Sescap Londrina. Da sala alugada, onde permaneceu 
por 20 anos, para a sede própria, com 300 metros qua-
drados, no centro de Londrina. O sindicato dispõe hoje 
de uma estrutura moderna com dois auditórios, sala 
de treinamento informatizada, sala exclusiva de certifi-
cação digital e outra voltada às consultorias. 

O respeito e a credibilidade conquistados torna-
ram a entidade referência e fonte de informações para 
os principais veículos de comunicação e também para 
os empresários de toda a região. 

Em 2015, foi criado o G7, grupo formado pelas 
sete entidades mais atuantes e representativas da re-
gião de Londrina, do qual o Sescap foi convidado a 
integrar e faz parte, ativamente, do grupo. O trabalho 
do sindicato é reconhecido pelos principais órgãos, 
como Receita Federal, Receita Estadual e Prefeitura de 
Londrina.

Destaque para a Escola Oficina Sescap-Londrina, 
que há anos forma mão de obra para as empresas, in-
sere jovens no mercado de trabalho e ajuda na con-
quista do primeiro emprego. Atento às mudanças 
nacionais e internacionais, o Sescap-Ldr possui grupos 
de pesquisa voltados aos mais variados temas. Desta-
que para a atuação do Grupo de Desenvolvimento dos 
Escritórios (Gedec), o Grupo de Estudos Fiscais e Tribu-
tários (GEFT) e o Grupo de Estudos Trabalhistas (GET), 
que reúnem mais de 30 empresas de contabilidade de 
Londrina e região. 

A atual gestão (2014/2018) é presidida pelo 
empresário contábil Jaime Cardozo, que, de forma 
dinâmica, junto com a diretoria, tem inovado nas 
ações. A reformulação do departamento de comu-
nicação e marketing, bem como a contratação de 
um profissional da área de pedagogia para coor-
denar e atender às necessidades dos associados na 

área de cursos são algumas mudanças, do último 
ano, que permitiram o sindicato chegar cada vez 
mais perto do empresário não só em Londrina, mas 
em toda a região. Vale ressaltar os principais eventos 
promovidos: Declare Certo, Bolo Tributário, Fórum 
de Precificação e Caravana Sescap-Ldr na base ter-
ritorial. Segundo o presidente, o sindicato não para, 
o trabalho é intenso e, em breve, mais novidades 
serão lançadas sem perder de vista o objetivo prin-
cipal do Sescap-Ldr: prestar serviço com excelência 
aos associados das 77 categorias representadas, 
nos 55 municípios que compõem a base territorial, 
pautados na ética.
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Frente Parlamentar

Palestra sobre Nota Fácil

SESCON-AMAZONASSESCON-PARÁ

Sindicato promove palestra sobre a 
apresentação da Nota Fácil Manaus 

O Sescon-Amazonas, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Con-
trole Interno (Semef ), realizou, no dia 25 de maio, a pa-
lestra apresentando a implantação do novo sistema para 
empresas contribuintes do ISS, Nota Fácil Manaus.

O evento contou com a ilustre presença do secretá-
rio da Semef, Ulisses Tapajós Neto, e demais profissionais 
interessados em obter o conhecimento sobre o funciona-
mento do novo sistema.

O Sescon-Amazonas tem procurado trabalhar em 
parceria com as entidades, para, assim, poder atender às 
necessidades da classe representada. 

Pará ganha Frente Parlamentar 
da Contabilidade 

Em um esforço conjunto com instituições que re-
presentam o setor contábil paraense, o Sescon-Pará par-
ticipou de uma conquista especial para o segmento: a 
instituição da Frente Parlamentar da Contabilidade na As-
sembleia Legislativa do Pará (Alepa). A decisão foi anun-
ciada na sessão realizada no dia 28 de abril, em alusão 
ao Dia do Profissional Contábil. “A Contabilidade é uma 
atividade fundamental para o desenvolvimento das ins-
tituições e, portanto, importante para o futuro do Pará e 
merece especial atenção”, declarou o presidente da As-
sembleia Legislativa, deputado Márcio Miranda.

REGIÃO NORTE

Estiveram no encontro em Brasília (da esquerda à direita) a 
vice-presidente Audry Torres, o presidente, José Belido, e os 
deputados federais Maria Helena e Carlos Andrade

SESCON-RORAIMA

Sindicato  participa do lançamento 
da Agenda Política e Legislativa 

da Fenacon 
 

O presidente do Sescon-Roraima, José Belido, junto 
com a vice-presidente Audry Torres, participaram do lança-
mento da Agenda Política e Legislativa da Fenacon, em Bra-
sília, em maio.

O evento ocorreu no Congresso Nacional e contou 
com a presença de autoridades políticas como os deputados 
federais de Roraima Maria Helena e Carlos Andrade. Para o 
presidente, a iniciativa é importante para promover o desen-
volvimento do país e do empresariado brasileiro, bem como 
estreitar os laços entre os Sescons e Sescaps de todo o país.
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REGIÃO SUL

SESCON-SERRA GAÚCHA

1° Meeting Contábil Serra 

O 1° Meeting Contábil Serra – Encontro dos Empresários 
Contábeis da Serra Gaúcha, é uma realização do Sescon-Serra 
Gaúcha, e tem como objetivo reunir mais de 250 empresários 
contábeis para discutir assuntos de gestão e oportunidade.

O encontro, que acontecerá no Samuara Park Hotel, em 
Caxias do Sul, terá toda programação focada na valorização do 
profissional da contabilidade. Seguindo a temática “Sua empre-
sa contábil pode mais”, nas palestras e nos painéis serão deba-
tidos assuntos sobre cenário econômico, tendências, gestão e 
comportamento, contando com a presença de palestrantes 
nacionalmente conhecidos, como por exemplo o economista 
e comentarista da Globo News Samy Dana e o presidente da 
Fenacon, Mário Berti. O evento também integra as comemora-
ções dos 40 anos da entidade.

Todos os parceiros do evento

Atendimento ao público

SESCAP-LONDRINA

Bolo Tributário 

O Sescap-Londrina promoveu o “I Bolo Tributário de 
Londrina e região”, em parceria com Acil, Conjove, Fecomér-
cio, PUC, Sesi e Sincoval. O objetivo foi mostrar para a popu-
lação o quanto se paga de tributos no Brasil, como esse re-
curso deveria ser aplicado e, ao mesmo tempo, conscientizar. 
Destaque para os mais de mil pedaços de bolos distribuídos 
gratuitamente à população, que passou no estande do even-
to montado no local de maior movimento da cidade de Lon-
drina, o tradicional calçadão. 

SESCON-BLUMENAU

Projeto #Reação da RBS TV 

O Sescon Blumenau, representado por contadores vo-
luntários de escritórios associados à entidade, participa das edi-
ções do projeto #Reação, da RBS TV de Blumenau. 

São ações e reportagens realizadas com o objetivo de 
ajudar o público a superar a crise econômica. Várias entidades 
oferecem orientações sobre finanças, emprego e empreende-
dorismo, que ocorrem quinzenalmente, desde abril até o final 
de junho, passando por diferentes pontos de Blumenau. 

Os profissionais contábeis contribuem, a cada edição, 
com informações gratuitas sobre abertura de empresa, enqua-
dramento ou melhor opção tributária, parcelamentos de tribu-
tos, IRPF, entre outros assuntos. 

Para realizar o Reação, a RBS TV reúne voluntários e enti-
dades que atuam na cidade, como Sebrae, Procon, Sine, entre 
outros parceiros no evento, que é gratuito.
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A parceria entre as entidades foi assinada no dia 2 de ju-
nho, em Curitiba, pelo presidente do Sescap-PR Mauro Kalinke; 
pela vice-presidente da Faciap, Déborah Regina Dzierwa; pelo 
superintendente da Fenacon CD, Elias Nicoletti Barth e pelo 
presidente do Instituto Fenacon, Valdir Pietrobon.

SESCON-RIO GRANDE DO SUL

SESCAP-PARANÁ

O Marcas de Quem Decide é a mais tradicional premia-
ção gaúcha de marketing e branding. Realizada pelo Jornal do 
Comércio e Instituto Qualidata, ela colhe a opinião de 521 li-
deranças do estado, entre autoridades políticas, empresariais e 
formadores de opinião.

Sescon é o sindicato patronal 
preferido dos gaúchos 

O Sescon-Rio Grande do Sul foi escolhido como sin-
dicato patronal da preferência dos gaúchos na 18ª edição 
do Prêmio Marcas de Quem Decide. Em 2016, foi inserida a 
categoria Sindicato Patronal, na qual o Sescon-RS concor-
reu com mais de 400 outros sindicatos de diferentes fede-
rações (Fecomércio-RS, Fiergs, Farsul, entre outras). No que-
sito lembrança, o sindicato do Sistema Fenacon também se 
destacou, ficando em segundo lugar. 

Premiação “Marcas de Quem Decide”

Assinatura do convênio

SESCON-SANTA CATARINA

Junta Comercial passa a funcionar 
junto ao sindicato em duas cidades 

Desde o mês de junho, os escritórios da Junta Comercial 
do Estado de Santa Catarina (Jucesc) de Chapecó e Concórdia 
passaram a funcionar dentro das sedes regionais do Sescon-SC.

  Segundo a diretora do Sescon-Santa Catarina da Região 
de Chapecó, Franciele Guolo Carneiro, a parceria é fundamental 

Fachada da sede

para o desenrolar das atividades empresariais contábeis. “Por 
meio de Convênios como este, nossos empresários contábeis 
percebem o quanto a entidade é representativa e preocupa-se 
com o associado”.

Para o diretor do Sescon-SC e empresário de Chapecó 
Avaci Gazoni, “essa conquista é o resultado de uma longa 
busca, pois sempre acreditei que a Junta deveria estar liga-
da a uma entidade contábil. Conquistamos mais um bene-
fício para os empresários da região de Chapecó e continu-
aremos trabalhando para firmar parcerias com os demais 
órgãos envolvidos na abertura de empresas, facilitando o 
dia a dia do contador”.

Já para o diretor da Região de Concórdia, Cenildo Colossi, 
“o convênio firmado com o Sescon-SC permitiu à Jucesc conti-
nuar realizando os registros de atos mercantis, atendendo aos 
interesses da sociedade, em especial da classe contábil”.

Sindicato amplia atendimento 
de certificação digital 

O Sescap-Paraná expandiu seu atendimento de certifi-
cação digital para mais 80 pontos, totalizando 92 unidades 
na sua base territorial composta por 332 municípios. A am-
pliação é fruto de uma parceria estadual estabelecida com a 
Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Es-
tado do Paraná (Faciap), originada a partir do acordo em âm-
bito nacional entre o Instituto Fenacon e a Confederação das 
Associações Comerciais do Brasil (CACB).
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Ponto de atendimento do mutirão

Fazer o bem não tem preço…

Inconformado com a realidade nada animadora do país, 
o Sescon Rio de Janeiro resolveu “arregaçar as mangas” e fazer 
algo para elaborar uma ação que pudesse trazer motivos de 
sorrir ao nosso próximo. O plano foi promover um mutirão no 
Largo da Carioca para cadastrar gratuitamente currículos em 
nosso banco de dados, e a Be Work Happy, nossa nova patroci-
nadora, ofereceu cerca de 5 mil oportunidades.

Além disso, teve um espaço, em homenagem ao Dia Na-
cional de Respeito ao Contribuinte, em que foi demonstrada de 
forma bem didática a carga tributária dos preços das coisas que 

SESCON-RIO DE JANEIRO

compramos no nosso dia a dia. O mutirão foi o maior sucesso e 
proporcionou a maior exposição na mídia externa na história 
do sindicato.

REGIÃO SUDESTE

SESCON-SÃO PAULO

PQEC 2016: a qualidade em cartaz 

O Sescon-São Paulo promoveu uma grande festa para 
celebrar com as empresas participantes do Programa de Quali-
dade de Empresas Contábeis. Realizada em 20 de maio, a ceri-
mônia foi prestigiada por cerca de 2.500 pessoas, entre empre-
sários, lideranças setoriais e autoridades.

Em sua décima primeira edição, o evento foi marcado 
pela emoção das empresas comprometidas com a excelência 
na prestação de serviços por mais um ano de conquistas. No 
total, 473 organizações conquistaram a certificação PQEC, e 99 
receberam também a certificação PQEC+ISO, viabilizada pela 
parceria entre o Sescon-SP e a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

O show do cantor Luan Santana encerrou com chave de 
ouro a cerimônia de certificação do PQEC 2016.

Sescon Mais realiza palestra sobre 
SAT em Pedreira e Americana  

Em abril e maio, o Sescon Campinas realizou palestras 
sobre o Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais 
Eletrônicos (SAT) que tem o objetivo de documentar de forma 
eletrônica as operações comerciais do varejo dos contribuin-
tes do estado de São Paulo, em substituição aos atuais equipa-
mentos Emissores de Cupom Fiscal (ECF).

A ação faz parte do Sescon Mais, que tem o objetivo 
de levar o Sescon Campinas para mais perto das 18 cidades 
de sua área de cobertura. A primeira cidade a receber a pa-
lestra foi Pedreira, em 26 de abril, seguida por Americana, 
em 31 de maio.

Solenidade de Certificação do PQEC 2016

Palestrantes do evento

SESCON-CAMPINAS
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Márcio Massao Shimomoto – presidente do Sescon-SP e Aescon-SP, 
Dolores Zamperlini – presidente do Sescon-ES, Mario Berti – presidente 
da Fenacon, Valdir Pietrobon – presidente do Instituto Fernacon, 
Jacintho Ferrighetto – vice-presidente da Região Sudeste da Fenacon

II Seminário reuniu mais 
de 200 participantes no ES

O II Seminário de Empresas Contábeis do Espírito Santo, 
que aconteceu nos dias 12 e 13 de maio, reuniu 230 participan-
tes no Clube dos Oficiais, em Vitória. O objetivo do evento foi 
dar subsídio no processo de educação continuada, conscienti-
zando os profissionais e empresários da área contábil sobre a 
necessidade de se adequarem às legislações e às novas tecno-
logias do setor de serviços.

Foram, ao todo, 11 palestras que abordaram as necessi-
dades de adaptações ao Sintegra, Certificação Digital, Sped 
Contábil, Sped Fiscal, Sped Social, ECF, SED Reinfi, Nota Fiscal 
Eletrônica, Novos Tipos de Cliente, Novas Oportunidades, entre 
outros. Entre os palestrantes, Gilberto Sudré, Fred Alecrim, Edval 
Henrique de Oliveira e Braulino José dos Santos.

SESCON-ESPÍRITO SANTO SESCON-MINAS GERAIS 

SESCON-TUPÃ

Parceria que favorece empresários  

Percebendo a necessidade de valorização e capacita-
ção dos empresários, o Sescon- Minas Gerais, apresentou ao 
Sebrae o projeto “Conhecimento que gera resultado’’.

Já na fase final de assinatura do contrato, a parceria terá 
como base a formação dos empresários através do fortaleci-
mento do empreendedorismo e a aceleração do processo de 
formalização da economia através de capacitação, principal-
mente dos Microempreendedores Individual, Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte, Empresas de Contabilidade, etc. 
tornando-os mais qualificados e preparados para o mercado.

O objetivo é unificar ações, através dos polos regionais 
do Sebrae e Sescon-MG, tornando a informação mais aces-
sível, com a realização de encontros e palestras, seminários, 
consultorias, assistência técnica para pequenos negócios 
de todos os setores, oferecendo capacitação profissional 
à classe contábil e empresarial, aliando o conhecimento 
como ferramenta fundamental para o desenvolvimento.

O presidente do sindicato, Sauro Henrique de Almei-
da, destacou que esse projeto será de suma importância 
para a categoria empresarial.

O Sescon Tupã e Região participou, no último dia 3 
de maio,  na cidade de Marília, do Encontro Empresarial  
com a temática “Pessoas e Resultados, estratégias e desa-
fios em tempos de crise”, promovido pelo Senac Marília. 

O evento ocorreu  no auditório da unidade, no qual 
foi proferida palestra pelo Dr. Antonio Celso Rezende Gar-
cia, graduado em psicologia, mestre em administração 
de empresas com ênfase em organizações e mudança 
pela Universidade Positivo, especialista em gestão do 

Reunião que discutiu a parceria

treinamento e desenvolvimento de pessoas pela Escola 
de Negócios PUC/PR, pós-graduado em gestão de pesso-
as pela FGV/RJ e em inovação pela Université de Tecnolo-
gie de Compiégne/França. 

A entidade sindical  busca trazer para a categoria 
contábil  e de assessoramento inovações ante as mudan-
ças,  também comportamentais, que influenciam as rela-
ções do trabalho. O evento foi encerrado com um  coffee 

break. 

Encontro Empresarial: estragégias e desafios em tempos de crise
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Sindicato promove ações de 
educação continuada  

As ações do Sescon-Paraíba estiveram voltadas à Educa-
ção Continuada durante o segundo bimestre. Em março, o Ci-
clo Empresarial Itinerante promoveu palestras na cidade de 
Guarabira, interior do estado. Na capital, o Café da Manhã com 
o Empresário trouxe palestra sobre ICMS. O tema Gestão Em-
presarial foi abordado na Câmara de Contabilidade com em-
presários contábeis. 

Em março e abril, o sindicato montou stands em shop-
pings de João Pessoa para receber a população com dúvidas 
sobre o IRPF, através da campanha Declare Certo. Promovendo 
bom relacionamento institucional, o Sescon-PB esteve nas co-
memorações pelo Dia do Contabilista na Câmara Municipal de 
João Pessoa, na UFPB e na faculdade Maurício de Nassau.

SESCON-PARAÍBA

Eventos promovidos pelo sindicato

ao Dia do Contabilista, realizada pelo CRC-BA. Segundo ele, “o 
evento foi importante pelo reconhecimento do profissional 
da contabilidade, que ao longo dos anos vem se adequando 
às constantes mudanças da Legislação, e seminário como 
este serve de qualificação no processo de educação continu-
ada.” Os temas foram: Escrituração Contábil Digital (ECD), No-
vidades Tributárias – Alterações na Legislação do IRPJ, PIS, Co-
fins e ECF.

Sindicato elege nova diretoria  

“O sistema Fenacon Sescaps/Sescons é uma escola 
onde aprendemos a lidar com diversos líderes em suas pró-
prias organizações, e, poder conviver com estes pensamen-
tos e ideias em prol do sistema foi um grande desafio que 
tornou-se extremamente prazeroso. Tenho absoluta certe-
za de que a nova diretoria continuará este legado”, afirmou 
o presidente do Sescap-Bahia, André Martinez, em reunião 
entre os atuais e os novos diretores da entidade eleitos para 
a gestão 2016-2018.  

A chapa, eleita no dia 26 de abril, tem como presidente 
Altino Alves e como vice-presidente Roberto Conceição. Alti-
no Alves participou no dia 11 de maio de uma homenagem 

“Declare Certo” 

Na manhã do domingo, se reuniram na Orla Marítima 
de Pajuçara para participar da campanha Declare Certo, os 
presidentes Carlos Henrique do Nascimento (Sescap-AL), 
Paulo Braga (CRC-AL) e Luiz Reinaldo (Sindicont), diretores 
do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assesso-
ramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de 
Alagoas e empresários contábeis.

A iniciativa ocorreu em 14 estados, promovida pelos Ses-
caps/Sescons, filiados ao Sistema Fenacon – entidade que reú-
ne mais de 400 mil empresas das áreas de serviços contábeis. A 
atividade teve acesso gratuito e orientou os contribuintes a 
precaver-se dos erros na declaração de Imposto de Renda Pes-
soa Física (IRPF).

O presidente do Sescap Alagoas, Carlos Henrique do 
Nascimento, esteve presente e dedicou seu dia a atuar de 
maneira voluntária como dirigente do Declare Certo. “Nos-
so Sindicato, vem sempre buscando contribuir para a evo-
lução da classe contábil”, ressaltou o presidente.

SESCAP-BAHIA

SESCAP-ALAGOAS

Reunião da atual e da nova diretoria

Evento ocorreu na orla de Pajuçara

REGIÃO NORDESTE
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I Encontro

SESCAP-CEARÁ

Encontros Executivos da Câmara 
Setorial de Contabilidade 

No dia 25 de maio, o Sescap-Ceará realizou o primeiro 
de quatro encontros da Série Encontros Executivos da Câmara 
Setorial de Contabilidade, ocasião em que empresários contá-
beis discutiram o futuro das empresas do setor em se tratando 
de tecnologia, informação e conhecimento. Além dos debates 
sobre a importância do uso de sistemas informatizados nas 
empresas e profissionais capacitados para lidar com a tecno-
logia, a desvalorização do profissional contábil também esteve 
em discussão. 

Os outros três encontros da série ocorrem nos dias 16 
de junho, com o tema “Pessoas”; 21 de julho, quando será 
abordado o tema “Gestão Empresarial; e 18 de agosto, tratan-
do de “Modelos de Negócios”.

Seminário sobre Certificação Digital  

Com a finalidade de destacar e esclarecer a importân-
cia da utilização da Certificação Digital nos serviços em en-
tidades públicas e privadas, o Sescap-SE realizou, em 24 de 
maio, o Seminário “Certificação Digital: importância, res-
ponsabilidade, como e quando utilizar em todas as esferas 
governamentais e privadas”. O evento buscou proporcionar 
aos cidadãos grandes benefícios, como segurança e agili-
dade, redução da burocracia e de custos e satisfação do 
usuário–, e contou com o apoio das entidades parceiras 
Associação Comercial de Sergipe, ASSC, Conselho Regional 
de Contabilidade, Fenacon, Fenacon CD Certificação Digi-
tal, Junta Comercial de Sergipe, Receita Federal em Sergipe,  
Secretaria da Fazenda de Sergipe e Sindcont-SE. 

O seminário buscou, sobretudo, demonstrar e cons-
cientizar que a certificação digital se tornou algo funda-
mental e obrigatório para acessar os sites de vários órgãos 
fiscalizadores, financeiros e governamentais. Essa mudança 
ocorreu para garantir mais autenticidade e segurança às in-
formações disponibilizadas na internet.

SESCAP-SERGIPE

Participantes do seminário

A programação do evento contou com as palestras 
do gerente da Certificação Digital da Fenacon–CD, Állan 
Coelho;de Cláudio Andrade, gerente da Área de Projetos da 
Sefaz-SE; Marcondes Correia, chefe substituto do Centro de 
Atendimento ao Contribuinte (CAC); Marcelo Passos, secre-
tário-geral da Junta Comercial do Estado de Sergipe (Juce-
se), além de Rogério Teles, vice-presidente de Fiscalização, 
Ética e Disciplina do CRC-SE e Thiago Figueiredo de Almei-
da Lima, que atua na Fiscalização do CRC-SE. 

Para a presidente do Sescap-SE, Susana Nascimento, 
esse momento foi essencial para proporcionar aos partici-
pantes  maiores conhecimentos da utilização e responsabi-
lidades da Certificação Digital em todas as entidades muni-
cipais, estaduais, federais e privadas.

SESCAP-PERNAMBUCO

Pernambuco faz a festa em Caxias do Sul

Futsal do Sescap é bicampeão 
do V Jocobras  

Os atletas contabilistas do Futsal do Sescap-Pernam-
buco venceram Santa Catarina/Joinville por um placar de 6 
a 0 e, pela segunda vez consecutiva, conquistaram a meda-
lha de ouro nos Jogos dos Contabilistas Brasileiros (Joco-
bras). O sindicato garantiu ainda o terceiro lugar na modali-
dade Futebol de Campo e o quarto lugar na Canastra.

O campeonato aconteceu entre os dias 26 e 28 de 
maio, em Caxias do Sul-RS, reunindo centenas de profissionais 
da contabilidade de diversos estados brasileiros. Como único 
representante do Nordeste na competição, o SESCAP-PE con-
tou com empresas associadas e com os parceiros Sage, SCI 
Sistemas Contábeis, Tribeca, Proseg, Green Desenvolvimento 
Gerencial, Polo Premium, Thomson Reuters Domínio, Acade-
mia Clube 17 e Tronadon / Carol Esportes.
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Presidente participa de lançamento da Agenda Parlamentar

Sindicato recebe homenagem do 
Governo do Estado 

O presidente do Sescon-Piauí, Raulino Filho, participou da 
solenidade de lançamento do Portal Piauí Digital, no dia 23 de 
maio, no Palácio de Karnak. Na oportunidade, o presidente Rau-
lino Filho recebeu homenagem do Governo do Estado do Piauí.

Durante a solenidade, a presidente da Junta Comercial do 
Estado do Piauí, Alzenir Porto homenageou o sindicato com a 
entrega de placa em agradecimento pela contribuição nos Ser-
viços Contábeis. Raulino Filho agradeceu a homenagem em 
nome do Sescon-PI.

Diversas autoridades estiveram presentes na solenidade, o 
governador Wellington Dias e diversos secretários, a presidente 
da Jucepi, Alzenir Porto, o presidente do Sindcont-PI, José Lopes 
Castelo Branco, o presidente do CRC-PI, Josafan Bonfim, o vice-
-presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional do 
CRC-PI, o Contador José Corsino Raposo Castelo Branco e de-
mais conselheiros e contabilistas.

SESCON-PIAUÍ

Homenagem recebida

Sindicato participa da ACR em Brasília  

O Sescon-Piauí participou nos dias 19 e 20 de maio, 
da Assembleia do Conselho de Representantes do Sistema 
Fenacon, em Brasília (ACR). O presidente Raulino Filho parti-
cipou de todas as atividades que constavam na programa-
ção, como o lançamento da Agenda Parlamentar, a inaugu-
ração da nova sede do Instituto Fenacon, entre outras.

O Piauí Digital foi implantado no dia 25 de abril e é uma 
ferramenta que integra a base de dados de vários órgãos envol-
vidos na abertura, alteração e baixa de empresas, a exemplo da 
Receita Federal, secretarias estaduais e municipais, além de ou-
tras instituições públicas. O Piauí Digital pode ser acessado atra-
vés do link: www.piauidigital.pi.gov.br.

Solidariedade: doações são 
entregues ao GAC em Recife  

Donativos arrecadados durante evento realizado pe-
los atletas/contabilistas do Sescap - Pernambuco foram en-
tregues ao Grupo de Ajuda à Criança com Câncer (GAC), do 
Hospital Universitário Oswaldo Cruz, localizado em 
Recife-PE. 

O Sindicato de Pernambuco já é conhecido por pro-
mover atividades voltadas para o investimento solidário. 
Para mais informações sobre o GAC acesse: www.gac.org.br.

SESCAP-PERNAMBUCO

Atletas/contabilistas entregam donativos ao GAC
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Participantes do evento

Coordenadores reunidos

IV Enconest

SESCON-DISTRITO FEDERAL

Café Empresarial 

No dia 8 de abril foi realizado pelo Sescon-Distrito Federal 
o primeiro Café Empresarial do ano de 2016.

O evento contou com a participação de 100 empresários 
contábeis que assistiram a palestras com os temas “Qualidades 
de uma Boa Liderança”, com o palestrante Políbio Carvalho, e 
“Contador x Empresa x Tecnologia: como o trabalho em con-
junto pode ajudar no crescimento da empresa e na qualidade 
dos serviços contábeis”, com o palestrante Edval Henrique. As 
palestras tiveram como objetivo apresentar o conceito de lide-
rança e como bem aplicá-la no dia a dia e sobre a importância 
de um trabalho em conjunto entre empresa e contabilidade 
para fortalecer o seu crescimento.

Prestigiaram nosso evento o delegado da RFB, Adalberto 
Sanches; o vice-Presidente da região Centro-Oeste da Fenacon, 
Cláudio Junior; e a delegada substituta da RFB Bárbara Cristina. 
Para encerrar o evento, houve sorteio de diversos brindes para 
os presentes.

REGIÃO CENTRO-OESTE

SESCON-MATO GROSSO DO SUL

SESCAP–TOCANTINS

 “Gestão do Conhecimento: o gestor 
capacitado faz toda a diferença” 

“Gestão do Conhecimento: o gestor capacitado faz toda 
a diferença” é o tema da quarta edição do Encontro das Empre-
sas de Serviços do Estado do Tocantins (Enconest), realizado 

O estado do Tocantins está situado na Região Norte do país. Porém, por questões de 
logística, para o Sistema Fenacon ele é considerado na Região Centro-Oeste. 

pelo Sescap Tocantins e parceiros em Palmas (TO), nos dias 15 e 
16 de junho de 2016, no auditório da OAB-TO. O evento é volta-
do para empresários, contadores, profissionais liberais, estudan-
tes e demais interessados em agregar valores através da troca 
de experiências, e de aprendizado sobre o setor de serviços.

O IV Enconest pretende apresentar um ambiente de de-
bate, reflexão e disseminação do conhecimento, além de cons-
cientizar os participantes quanto à complexidade legislativa, 
tributária e tecnológica que abrange os negócios na atualida-
de, devido às constantes mudanças nos campos social, econô-
mico e político.

Encontro com coordenadores 
de cursos de Ciências Contábeis 

O Sescon-Mato Grosso do Sul e o CRC-MS realizaram o 
Encontro de Coordenadores de Cursos de Ciências Contábeis 
2016. Em pauta, a Educação Profissional Continuada; a oferta de 
Cursos de Especialização na área Contábil e o mercado 
profissional. 

O evento foi aberto pelo presidente do Sescon-MS, Fran-
cisco Pereira Gonçalves, que contou com a presença dos coor-
denadores: doutora, contadora e professora Iara Sonia Marchio-
retto (Uniderp-Anhanguera), professora Eloir Trindade Vieira 
Vasques (UCDB), doutor Emanoel Marcos Lima (UFMS, profes-
sor Sergio Almir Wachter (Unigran-Dourados), professor Esmael 
de Almeida Machado (UEMS/Ponta Porã), contadora Tânia Re-
gina dos Santos Machado (representando FCG/ Facsul). 

Estiveram presentes também: Profª. Drª Márcia Maria 
dos Santos Bortolocci Espejo – professora do Curso de Ciên-
cias Contábeis da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul; a contadora Oraide Serafim Baptista Katayama – conse-
lheira suplente do CRC-MS e a contadora e professora Patrícia 
Pereira Castro – coordenadora da Região Centro-Oeste da 
Comissão Jovens Lideranças Contábeis. 



REVISTA FENACON MAIO-JUNHO DE 201650

SINDICATOS FILIADOS 
SESCAP - ACRE
Presidente: Natalício Gomes Silva 
End: Avenida Ceará, 2351 – Dom Giocondo
CEP: 69900-303 – Rio Branco/AC
Telefone: (68) 3244-1005
www.sescap-ac.org.br - sescapac@hotmail.com
Cód. Sindical: 002.365.97974-7

SESCAP - ALAGOAS
Presidente: Carlos Henrique do Nascimento
Rua Rivadávia Carnaúba, 880, Empresarial Belo 
Horizonte, Sala 107 – Pinheiro – Maceió/AL 
CEP: 57057-260 – Tel: (82) 3223-2503 
sescapal@sescapal.org.br / gerencia@sescapal.org.br
www.sescapal.org.br
Cód. Sindical: 002.365.89638-8

SESCAP - AMAPÁ
Presidente: Ivanduy Agno Silva Bezerra
End.: Rua Jovino Dinoá n° 1770
Centro - Cep: 68.900-075 - Macapá/AP
Tel.: (96) 3222-9604 - secretaria@sescapap.org.br
www.sescapap.com.br 
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

SESCON - AMAZONAS
Presidente: Maria Cristina de Souza Gonzaga
End.: Rua Maria Quitéria (antiga Rua 09), nº 324,  
Conjunto Castelo Branco, Parque Dez de Novembro 
Manaus/AM - CEP: 69055-270 
Telefone: (92)3304-1257 / 3234-1909 
sesconam@fenacon.org.br
www.sesconam.org.br
Cód. Sindical: 002.365.91072-0

SESCAP - BAHIA
Presidente: Altino do Nascimento Alves
End.: Av. Antonio Carlos Magalhães, 2.573,
sala 1.205/6, Ed. Royal Trade, Candeal de Brotas
CEP: 40280-902 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3452-4082
sescapba@sescapbahia.org.br
www.sescapbahia.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90858-0

SESCON - BAIXADA SANTISTA
Presidente: Roberto Pereira da Silva
End.: Av. Conselheiro Nébias, 592, Boqueirão 
CEP: 11045-002 - Santos/SP - Tel.: (13) 3222-4839
sesconbs@sesconbs.org.br 
www.sesconbs.org.br
Cód. Sindical: 002.365.97194-0

SESCON - BLUMENAU
Presidente: Jefferson Pitz
End.: Rua 15 de Novembro, 759, Ed. Hering, 
Shopping H, 4° andar, Sl. 403 a 405 
CEP: 89010-902 - Blumenau/SC
Tel.: (47) 3326-0236
sesconblumenau@sesconblumenau.org.br
www.sesconblumenau.org.br
Cód. Sindical: 002.365.89502-0

SESCON - CAMPINAS
Presidente: Edison Ferreira Rodrigues
End.: Rua Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, 1815, 
(entrada portão 1 e 4 da PUC) 
Pq. Rural Faz. Sta. Cândida 
CEP: 13087-571 – Campinas/SP – Tel.: (19) 3239-1845  
atendimento@sesconcampinas.org.br
www.sesconcampinas.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.97193-2

SESCAP - CAMPOS GERAIS
Presidente: Rita de Cássia Dias Gomes
End.: Rua Comendador Miró, nº 860, 2º andar - Centro
CEP: 84010-160 - Ponta Grossa/PR
Tel.: (42) 3027-1096 - contato@sescapcg.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91178-6

SESCAP - CEARÁ
Presidente: Daniel Mesquita Coêlho
End.: Rua Eduardo Sabóia, 399 – Papicu
CEP: 60175-145 - Fortaleza/CE
Tel.: (85)3273-2255 
sescapce@sescapce.org.br
www.sescapce.org.br
 Cód. Sindical: 002.365.88157-7

SESCON - DISTRITO FEDERAL
Presidente: Eliés de Paula Soares
End.: SCS Qd. 2 Bloco B Edifício Palácio do Comércio  
3º andar Salas 310/311 - CEP: 70392-901 - Brasília/DF
Tel.: (61) 3226-1269 - sescondf@sescondf.org.br
www.sescondf.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04303-2

SESCON - ESPÍRITO SANTO
Presidente: Dolores de Fátima Moraes Zamperlini
End.: Rua Neves Armond, 353 Sala 201 Bento Ferreira  
Ed. Dakar - CEP: 29050-705 – Vitoria/ES
Tel.:(27) 3434-4052 - sescon@sescon-es.org.br
www.sescon-es.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.04904-9

SESCON - GRANDE FLORIANÓPOLIS
Presidente: Fernando Baldissera
End.: Rua Felipe Schmidt, 303, 9º andar, Ed. Dias Velho,
Centro - CEP: 88010-903 Florianópolis/SC
Tel.: (48) 3222-1409 - sescon@sesconfloripa.org.br
www.sesconfloripa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.88511-4

SESCON - GOIÁS
Presidente: Francisco Canindé Lopes
End.: Rua 107, nº 23, Qd. F22, Lote 03 - Setor Sul
CEP: 74.085-060 - Goiânia/GO - Tel.: (62) 3091-5051
sescongoias@sescongoias.org.br - 
www.sescongoias.org.br 
Cód. Sindical: 000.365.05474-7

SESCAP - LONDRINA
Presidente: Jaime Júnior Silva Cardozo
End.: Rua Piaui, Nº 72, 2ºandar - Ed Itamaraty - Centro
CEP: 86010-420 - Londrina/PR
Tel.: (43) 3329-3473 - sescapldr@sescapldr.com.br
www.sescapldr.com.br 
Cód. Sindical: 002.365.90169-1

SESCAP - MARANHÃO
Presidente: Gilberto Alves Ribeiro
End.: Av. dos Holandeses, QD. 09 n° 02 Salas 02/03
Calhau - CEP: 65071-380 - São Luiz/MA
Tel.: (98) 3236-1402 - sescapma@sescapma.org.br
www.sescapma.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90023-7

SESCON - MATO GROSSO
Presidente: Ironei Marcio Santana 
Av. Ipiranga, n. 1126, Bairro Goiabeiras
CEP: 78032-150 - Cuiaba/MT - Tel.: (65) 3634-8371
presidente@sescon-mt.com.br - www.sescon-mt.com.br
Cód. Sindical: 002.365.86025-1

SESCON - MATO GROSSO DO SUL
Presidente: Francisco Pereira Gonçalves 
End.: Avenida Mato Grosso, 2170, Jardim dos Estados, 
CEP: 79020-201 - Campo Grande - MS
Tel.: (67) 3029-6094 - sesconms@sesconms.org.br 
www.sesconms.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.87924-6

SESCON - MINAS GERAIS
Presidente: Sauro Henrique de Almeida
Endereço: End.: Av. Afonso Pena, 748, 24° andar, Centro
CEP: 30130-003 Belo Horizonte/MG
Tel: (31) 3207-1700 – sescon@sescon-mg.com.br 
www.sescon-mg.com.br
Cód. Sindical: 002.365.04937-5

SESCON - PARÁ
Presidente: José Eduardo da Silva
End.: : Av. Pres. Vargas,158, 11º Andar, Sl. 1101,  
Ed. Antonio Martins Junior - CEP: 66010-000 – Belém/PA
Tel.: (91) 3212-2558 - secretaria@sescon-pa.org.br
www.sescon-pa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90145-4

SESCON - PARAÍBA
Presidente: Joelmarx Silva de Oliveira Sobrinho
Rua Rodrigues de Aquino, Nº 267, Edifício Asplan,  
4º andar, Sala 401 a 403 – Centro – Cep: 58013-030 
João Pessoa/PB - Tel.: (83) 3221-4202 
sindicatosesconpb@yahoo.com.br
www.fenacon.org.br/sescon-pb 
Cód. Sindical: 002.365.90755-0

SESCAP - PARANÁ
Presidente: Mauro César Kalinke
End.: Rua Marechal Deodoro, 500, 11° andar,
Edifício Império, Centro - CEP: 80010-911 - Curitiba/PR
Tel.: (41) 3222-8183 - sescap-pr@sescap-pr.org.br
www.sescap-pr.org.br
Cód. Sindical: 002.365.88248-4

SESCAP - PERNAMBUCO
Presidente: Albérico Xavier de Morais Pinto
End.: Rua José Aderval Chaves, 78, 4° andar,
salas 407/8, Boa Viagem - CEP: 51111-030 - Recife/PE
Tel.: (81) 3327-6324 - sescappe@sescappe.org.br
www.sescappe.org.br
Cód. Sindical: 002.365.88145-3

SESCON - PIAUÍ
Presidente: José Raulino Castelo Branco Filho
End.: Av. José dos Santos e Silva, 2.090 - sala 102
Centro/Sul, Teresina/PI - CEP: 64001-300 – Tel.: (86) 3221-9557 
sescon.pi@hotmail.com - www.sesconpiaui.org
Cód. Sindical: 002.365.90801-7

SESCON - RIO DE JANEIRO
Presidente: Lúcio da Cunha Fernandes
End.: Av. Passos, 120, 6° e 7° andares, Centro – CEP: 20051-040
Rio de Janeiro/RJ - Tel.: (21) 2216-5353
sesconrj@sescon-rj.org.br - www.sescon-rj.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86767-1

SESCON - RIO GRANDE DO NORTE
Presidente: João Antonio De Oliveira Matias
End.: Rua Romualdo Galvão, 470 – Barro Vermelho
CEP: 59022-100 - Natal/RN - Tel.: (84) 3201-0708
sescon@sesconrn.com.br – www.sesconrn.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91069-0

SESCON - RIO GRANDE DO SUL
Presidente: Diogo Ferri Chamun
End.: Rua Augusto Severo, 168, São João
CEP: 90240-480 – Porto Alegre/RS - Tel.: (51) 3343-2090
sescon-rs@sescon-rs.com.br - www.sescon-rs.com.br

SESCAP - RONDÔNIA
Presidente: Eder Miranda
End.: Av. Carlos Gomes, 1223 - sala 217, 2° andar – Porto Shopping 
Porto Velho/RO - CEP: 76801-123 – Tel.: (69) 3223-7577 
sescaprondonia@amazonspeed.com – www.sescap-ro.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91126-3

SESCON - RORAIMA
Presidente: José Soares Belido
End.: Rua Jair Alves dos Reis, 118 - Jardim Floresta
CEP: 69312-148 – Boa Vista/RR - Tel.: (95) 3624-4588 
sesconrr@hotmail.com - www.sesconrr.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04959-6

SESCON - SANTA CATARINA
Presidente: Eugenio Vicenzi
End.: Avenida Dr. Albano Schulz, nº 815 –  
Edifício Aeon Business Le Village, 1º andar – Centro 
CEP: 89201-220 – Joinville/SC - Tel.: (47) 3433-9849 
sesconsc@sesconsc.org.br - www.sesconsc.org.br 
Cód. Sindical: 002.365.02808-4

SESCON - SÃO PAULO
Presidente: Márcio Massao Shimomoto
End.: Av. Tirandentes, 960, Luz – CEP: 01102-000 - São Paulo/SP
Tel.: (11) 3304-4400 – sesconsp@sescon.org.br - www.sescon.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86257-2

SESCAP - SERGIPE
Presidente: Susana Sousa Santos Nascimento
End.: Rua Jacintho Uchôa de Mendonça nº 126 – Gragerú
CEP: 49026-160 - Aracaju/SE - Tel.: (79) 3221-5058
sescapse@infonet.com.br - www.sescap-se.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04999-5

SESCON - SERRA GAÚCHA
Presidente: Ronaldo Tomazzoni
End.: Rua Ítalo Victor Bersani, 1.134, Jardim América
CEP: 95050-520 - Caxias do Sul/RS - Tel.: (54) 3228-2425
administrativo@sesconserragaucha.com.br
www.sesconserragaucha.com.br
Cód. Sindical: 002.365.87490-2

SESCON - SUDOESTE GOIANO
Presidente: Denimárcio Borges de Oliveira
End.: Avenida José Walter, nº 766, qd. 52, lt 14, 1º andar –  
Setor Morada do Sol - CEP 75908-740 – Tel.: (64) 3621-1730
sescon@sesconsudoeste.org.br 

SESCON - SUL FLUMINENSE
Presidente: William de Paiva Motta
End.: Av. Joaquim Leite, 604 apt º 211/212/213 - Ed. Genésio 
Miranda Lins (ao lado galeria da Lj Lealtex) – Centro 
CEP 27345-390 – Barra Mansa/RJ – Tel: (24) 3322-5627 
sesconsulfluminense2@hotmail.com – www.sesconsul.com.br 
Cód. Sindical: 002.365.05022-5

SESCAP - TOCANTINS
Presidente: Gildivam Miranda Marques
End.: 210 sul Av LO 05 LT 11 CASA 01 - Plano Diretor Sul
Palmas/TO - CEP: 77020-580 - Tel: (63) 3224-7194
sescapto@uol.com.br 
Cód. Sindical: 002.365.91124-7

SESCON - TUPÃ
Presidente: José do Carmo Bastos
End.: Avenida Tamoios, 1.260, Sobreloja – Centro
CEP: 17600-005 – Tupã/SP - Tel.: (14) 3496-3164 
sescontupan@unisite.com.br - www.sescontupa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90844-0





Conheça a nova versão do 
Prosoft Auditor Fiscal 

• Nova interface gráfica, mais moderna e intuitiva;
• Maior performance torna o sistema mais ágil;
• Novas auditorias, incluindo Ato Cotepe 35 (Brasília).

Auditar eletronicamente os arquivos do SPED traz inúmeras vantagens 

para os profissionais da contabilidade. Além de reduzir riscos no envio 

das informações ao Fisco, eles têm mais tempo para dedicar a 

atividades produtivas, gerando mais receita para o escritório.

O novo Prosoft Auditor Fiscal conta com tecnologia de última geração 

e audita com muita agilidade arquivos do SPED, efetuando análises 

estruturais e complexos cruzamentos fiscais.


