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EDITORIAL

ivemos um ano de 2006 muito conturbado, com denún-
cias de corrupção, desvios e má gestão dos recursos pú-

blicos, com a instalação de Comissões Parlamentares de In-
quérito (CPIs) das mais diversas naturezas. Com isso, o Con-
gresso Nacional ficou paralisado, deixando de votar matérias
fundamentais para o País. Tudo isso resultou em perdas e mais
perdas para a nação brasileira, como se tivesse havido um
tissuname econômico e político.

Segundo os mais antigos e mais sábios, porém, depois de toda tem-
pestade vem a bonança. Estamos vislumbrando um ano de 2007 muito
mais próspero. No apagar das luzes do ano, mas antes das luzes de Natal,
tivemos, enfim, a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Por toda a luta que travamos, da elaboração à aprovação, temos a con-
vicção plena de que as medidas estabelecidas pela Lei Geral, além de melho-
rarem as condições das micros e das pequenas empresas regularmente instala-
das, vão permitir que outros empreendedores tenham acesso à formalidade.

Uma vez passado o período de turbulência, hoje temos definidos os
novos governadores, novos senadores e deputados, e reeleito o presidente da
República. Com o grau de renovação do Congresso, sabemos que há um novo
compromisso gerado entre eleitores e eleitos. Mesmo reeleito, o presidente
Lula sabe que não pode mais adiar a retomada do crescimento econômico.

Da parte do Congresso Nacional e dos governadores – além da presi-
dência –, tem-se a certeza de que a reforma previdenciária e a tributária
não poderão ser adiadas.

Meu otimismo não vem dessa espécie de euforia que toma conta das
pessoas todo final de ano. Minha esperança de mudança se baseia em uma
leitura da realidade econômica e política muito concreta; tem como base a
capacidade organizativa da sociedade brasileira e, portanto, tem grandes
possibilidades de se concretizar.

Recentemente, estivemos no XVII° Congresso Mundial de Contado-
res, realizado em Istambul, de 13 a 16 de novembro de 2006 e pudemos
constatar que o mundo inteiro está preocupado em combater a lavagem de
dinheiro e a corrupção. Só se obtém sucesso em empreitadas como essas
com a regularização da micro e pequena empresa, com a formalização dos
empregos e com o saneamento da situação fiscal. Mais do que nunca,
ficou claro o papel crucial que desempenham profissionais como os em-
presários da contabilidade, para que tenhamos um país com credibilidade
internacional, uma nação digna de ser legada a nossos filhos.

A vitória com a aprovação da Lei Geral é o pontapé inicial de uma refor-
ma tributária mais abrangente. Se conseguirmos, em 2007, a consolidação do
novo modelo de ICMS Nacional, poderemos nos concentrar nas outras partes
dessa reforma: um ajuste no IPI para torná-lo um imposto seletivo, além da
consolidação  do imposto de renda, da contribuição social, do PIS e da Cofins.

É com essa esperança de um Brasil melhor que desejo a todos os
filiados dos 36 sindicatos, a todos os amigos e parceiros, um feliz Natal e
um próspero 2007.

v
Do caos ao éden

presidente@fenacon.org.br

Carlos José de Lima Castro
Presidente da Fenacon
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Agradecimento

Caro Carlos Corrêa,

Gostaria de agradecer à Fenacon e à sua administra-
ção e também a você pelo empenho para inclusão
de nossa classe no Super Simples.
Amigo Carlos, gostaria que os órgãos institucionais
de nossa classe sempre dessem ênfase à importância
de nossa classe para o governo federal, estadual e
municipal, pois, na verdade, somos os arrecadadores
de tributos, os responsáveis por grande parte das ver-
bas recolhidas aos cofres públicos. Como fiscais dos
governos, induzimos a classe empresarial a recolher
tributos. Se analisarmos com cuidado, somos os res-
ponsáveis pelo desenvolvimento de nossa Nação.
Gostaria que transmitisse isso a nossos amigos, ao
presidente e à diretoria da Fenacon.
Finalmente, agradeço a atenção e a gentileza que
sempre me dispensou.

Ronaldo Batista
Contador

Lei Geral

Senhor Presidente,

Em atendimento ao postulado em seu ofício
nº219/2006, de 30 de outubro último, tenho o pra-
zer de registrar meu apoio à urgente votação do Pro-
jeto de Lei Complementar nº100/2006. Estou aqui
atento e no momento oportuno farei o que estiver ao
meu alcance para corresponder à sua expectativa.
Pondo os meus préstimos ao inteiro dispor, sempre
que necessários, subscrevo-me

Atenciosamente,

Senador Álvaro Dias.  

Novo projeto gráfico

A partir desta edição, a revista Fenacon em Servi-
ços passa a circular com novo projeto gráfico e edi-
torial, mais moderno e atraente. A mudança aten-
de a uma necessidade criada pela evolução da
Fenacon como entidade representativa das empre-
sas de serviços contábeis, assessoria, consultoria,
auditoria e outros. Do ponto de vista editorial, tor-
nou-se necessário aumentar o número de páginas,
de 36 para 44, para atender à demanda crescente
por artigos e reportagens que abordem temas de
interesse do setor.
Em Brasília, como resultado do trabalho de repre-
sentação institucional e corporativa, a Fenacon tem
participado, direta ou indiretamente, de muitas das
decisões dos poderes Executivo e Legislativo. Foi
assim nos últimos meses, por exemplo, durante a
discussão e votação do projeto da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa, tema da matéria de capa
desta edição.
Além disso, a nova abordagem editorial dará mai-
or espaço a matérias e artigos sobre temas relacio-
nados na área de administração das empresas de
serviços: sistema tributário e fiscal, modelos efici-
entes de gestão, técnicas de motivação, informática
e novas tecnologias. Criamos, também, uma colu-
na de opinião, em que articulistas de expressão na-
cional abordarão temas políticos e econômicos da
atualidade.
Finalmente, na parte gráfica e visual, adotamos um
conceito de diagramação mais flexível e variado, que
nos permitirá obter maior equilíbrio entre textos e
imagens (ilustrações). Outro ganho de qualidade será
proporcionado pela utilização do papel couchê, que
dará maior consistência e elegância à publicação.
Sirvam-se da nova revista Fenacon em Serviços!
Avaliem as mudanças adotadas e nos enviem críti-
cas e sugestões!

Álvaro Pereira
Editor Responsável
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O cenário político e a
agenda de reformas

OCongresso que emergiu das
urnas, renovado em média
45% (47,5% na Câmara e

25% no Senado), a julgar pelo
perfil socioeconômico e a confor-
mação partidária, será liberal do
ponto de vista econômico e res-
ponsável do ponto de vista políti-
co e social. Não será ameaça à
governabilidade nem apoiará ini-
ciativas populistas.

O perfil socioeconômico da
Câmara e do Senado indica um
Congresso constituído por parla-
mentares:
1) com formação superior;
2) com idade entre 30 e 60 anos,
3) com experiência política ou

administrativa;
4) politicamente de centro e
5) ideologicamente de tendência

liberal.
Politicamente, a nova con-

formação partidária sinaliza um
Legislativo com vocação governis-
ta. E o resultado da eleição, tendo
como parâmetro o pleito de 2002,
trouxe certo equilíbrio na distri-
buição das forças políticas, com
ganhos e perdas na situação e na oposição.

Entre os grandes partidos, o maior beneficiário
da eleição foi o PMDB, que ampliou sua bancada
em 15 deputados. O principal prejudicado foi o PFL,
que perdeu 19 deputados. O PT e o PSDB perderam
cadeiras em relação a 2002, mas ampliaram suas
bancadas em relação à composição atual. A correla-
ção de forças no Congresso em relação ao Governo

do presidente Lula é confortável na
Câmara e preocupante no Senado,
onde a oposição cresceu na elei-
ção. Na Câmara, a base de apoio
poderá ultrapassar 308 deputados,
enquanto no Senado dificilmente
chegaria a 49, o quórum mínimo
indispensável para aprovar emen-
das à Constituição.

Isso significa que a negocia-
ção política será indispensável para
aprovação da agenda legislativa e
que o governo necessitará do apoio
da oposição para aprovar emendas
constitucionais. Alguns aspectos,
entretanto, poderão facilitar o en-
tendimento, tornando a oposição,
especialmente a do PSDB, menos
intransigente do que poderia se es-
perar.

O primeiro aspecto diz respei-
to à coincidência de diagnóstico e
de agenda de campanha dos can-
didatos do PT e do PSDB à presi-
dência da república. Temas como
estabilidade de preços, crescimen-
to econômico, aperfeiçoamento
dos programas sociais, controle do
gasto público e redução da carga

tributária foram defendidos unanimemente pelos
postulantes à Presidência da República no segundo
turno da eleição.

O segundo aspecto tem relação com os gover-
nadores, que serão atores influentes na definição e
no apoio à agenda de reformas. Entre os partidos de
oposição, o PSDB é o que governa os estados mais
influentes (SP e MG) e os mais endividados (Rio

Antônio Augusto de Queiroz

A correlação de
forças no
Congresso em
relação ao governo
é confortável na
Câmara e
preocupante
no Senado
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OPINIÃO

Grande do Sul, Paraíba e Alagoas). Como os gover-
nadores de São Paulo e de Minas Gerais defendem
o diálogo e os outros dependerão muito da coope-
ração do Governo Federal, as condições de negoci-
ação estão dadas.

Sobre a agenda apresentada na campanha, in-
cluindo as reformas política, tributária e sindical, há
consenso quanto a sua necessidade. Entretanto, não
há nenhum acordo em relação ao seu conteúdo, que
resultará de ampla negociação política, inclusive
com setores da oposição.

Além da agenda anunciada na campanha per-
siste a necessidade de prorrogação da Contribui-
ção Provisória sobre Movimentação Financeira
(CPMF) e da Desvinculação de Recursos da União
(DRU), que vencem em dezembro de 2007, e tam-
bém a pressão para que sejam incluídas na pauta
as reformas trabalhista e previdenciária do setor
privado. Para aprovar quaisquer destes pontos, o
governo seguramente precisará do apoio dos go-

vernadores, cujos custos certamente serão muito
elevados.

O padrão de comportamento da oposição ao
longo do primeiro mandato, apesar das seqüelas e
ressentimentos da campanha eleitoral, tende a ser
mantido no segundo Governo Lula. Apoiar quando
houver coincidência plena de agenda; liberar a ban-
cada ou apoiar com ressalvas quando os custos fo-
rem concentrados; e fazer oposição firme quando a
proposta favorecer a base aliada do Governo.

Em conclusão, pode-se inferir que o sucesso
do presidente Lula na relação com o Congresso, além
do apoio dos governadores, dependerá da supera-
ção de quatro desafios:
a) organizar uma grande coalizão de apoio,
b) formar um ministério honesto, preparado e com

apoio político,
c) articular a eleição dos presidentes da Câmara e

do Senado, e
d) definir uma agenda viável de reformas.

Antônio Augusto de Queiroz é jornalista e diretor do
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap)
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erca de 200 pessoas participaram do lançamento
da 12ª Convenção Nacional das Empresas de

Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas (Conescap), em Foz
do Iguaçu, no dia 20 de outubro último. Além da pre-
sença do senador Álvaro Dias (PSDB-PR), o evento teve
a participação da diretoria da Fenacon, de presidentes

Setor de serviços será
tema da 12ª Conescap
Mais de 1.000 lideranças empresariais se reunirão em
Foz do Iguaçu, de 17 a 19 de outubro de 2007, para discutir
a participação do setor de Serviços na economia nacional

e representantes das entidades do setor de Serviços
do Paraná e de empresários do setor.

A 12ª Conescap, que acontecerá de 17 a 19
de outubro de 2007, em Foz do Iguaçu, será um
evento de alto nível técnico e de muitas atrações,
afirma o presidente da comissão organizadora do
evento, Mário Berti “Uma das novidades dessa

C

Mesa de autoridades do lançamento da 12ª Conescap

(da esquerda para a direita)

Diretor de Eventos da Fenacon: Carlos Roberto Victorino

Presidente da Junta Comercial do Paraná: Julio Maito Filho

Presidente do CRC do Paraná: Maurício Fernando Cunha Smijtink

Presidente da Federação do Comércio do Paraná: Darci Piana

Presidente da Comissão Organizadora da 12ª Conescap: Mário Berti

Presidente da Fenacon: Carlos José de Lima Castro

Senador: Álvaro Dias

Presidente da Fed. dos Contab. do Paraná: Antônio Carlos Dóro

Vice-Presidente institucional da Fenacon: Valdir Pietrobon

Diretor do DNRC: Luiz Fernando Antônio

Primeiro-Coordenador-Geral da 12ª Conescap: Amauri Clovis

de Oliveira Nascimento

Por Marilda Bezerra



Fenacon em Serviços – Novembro/Dezembro 2006 9

ESPECIAL

Conescap é a apresentação de casos de sucesso so-
bre atividades como contabilidade, perícias, auditoria
e serviços terceirizados. Planejamos ainda fazer um
painel para debater o tema educação. Acreditamos que,
por meio da educação e da qualificação profissional, é
que as empresas de serviços poderão encontrar cami-
nhos para o sucesso”, explica Berti.

Com o tema Brasil: A Evolução através dos Ser-
viços, a 12ª Conescap vai mostrar a força do setor
de Serviços na economia nacional. Uma pesquisa
recente mostra que o setor responde por aproxima-
damente 57% do PIB brasileiro e por 50,4% dos
empregos formais no Brasil. Na avaliação de Berti,
o setor de Serviços pode dar uma contribuição bem
maior para o crescimento da economia brasileira.
“Somos ainda muito tímidos na exportação de ser-
viços, pois a balança comercial do setor vem regis-
trando déficits sistematicamente.”

Segundo Berti, para que o setor de Serviços
continue crescendo, os empresários precisam se pre-
parar. “Para ocupar esse espaço, não basta ter voca-
ção. É preciso também investir constantemente na
formação de mão-de-obra especializada, pois, hoje,
vender informação não é mais suficiente para per-
manência no mercado. Devemos também vender
soluções. Essa é uma das questões que vamos dis-
cutir na 12ª Conescap”, explica Berti.

 A 12ª Conescap pretende reunir 1.200 con-
vencionais de todo o Brasil e mais 300 acompanhan-
tes. O presidente da Fenacon, Carlos Castro, acredi-
ta que a comissão organizadora não terá dificulda-
des para atingir essa meta. “Só durante o lançamen-
to do evento, os sindicatos filiados ao Sistema
Fenacon fizeram a reserva de 100% das inscrições.
Tivemos também a confirmação dos principais pa-
trocinadores”, comemora Carlos Castro.

 Durante a solenidade de lançamento da 12ª
Conescap, o presidente da comissão organizadora
do evento, Mário Berti, convidou todos os presen-
tes a participarem do evento e lembrou que a 12ª
Conescap será uma oportunidade de reflexão sobre
a trajetória profissional dos empresários do setor de

Serviços. “Essa 12ª Conescap será a melhor que já
aconteceu. Vocês podem achar que estou sendo pre-
tensioso, mas não. O que acontece é que as anterio-
res nos ensinaram muito; por isso, podemos fazer
da 12ª a melhor de todas. Mas, isso somente será
possível, se contarmos com a participação de um
número expressivo de empresários do setor. Espero
todos vocês em Foz do Iguaçu em outubro de 2007
para a 12ª Conescap”, diz Berti.

 O senador Álvaro Dias, em seu pronunciamen-
to, destacou a importância de os cargos públicos se-
rem ocupados por profissionais qualificados tecni-
camente. “Tem sido fundamental a contribuição dos
contadores nos trabalhos das Comissões Parlamen-
tares de Inquérito no Congresso Nacional. Sem essa
contribuição, certamente não teríamos chegado a

O setor de Serviços pode
dar uma contribuição bem
maior para o crescimento

da economia brasileira

Mário Berti:
Para o setor
de serviços
continuar
crescendo, os
empresários
precisam se
preparar
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resultados tão expressivos como chegamos”, expli-
ca o senador.

 Após a solenidade, que recebeu ampla cober-
tura da imprensa local, a comissão organizadora da
12ª Conescap ofereceu aos convidados um delicio-
so jantar acompanhado de música ao vivo.

 A Convenção Nacional das Empresas de Servi-
ços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas é o maior e mais sig-
nificativo evento do setor de Serviços. A Convenção,
realizada a cada dois anos, além de ser um importante
momento de confraternização, tem como principal ob-
jetivo proporcionar a integração na-
cional das empresas do setor de
Serviços para aprimoramento e
atualização de conceitos e troca de
experiências.

Foz do Iguaçu – Foz do
Iguaçu representa um dos mais
belos destinos turísticos do mun-
do. Possui riquezas naturais in-
comparáveis, como o Parque Na-
cional do Iguaçu, tombado como
Patrimônio Natural da Humani-
dade e onde estão localizadas as
Cataratas do Iguaçu.

Além das Cataratas, o Par-
que Nacional do Iguaçu dispõe
de trilhas interpretativas e ativi-
dades de ecoaventura: rafting,
rapel, escalada em rocha,

arborismo e passeios de barco em meio às quedas.
É possível também sobrevoar as Cataratas de heli-
cóptero.

Próximo ao Parque Nacional, encontra-se o
Parque das Aves, onde o visitante se depara com as
mais diferentes espécies de aves em seus habitats.

Outro passeio imperdível é ao Marco das Três
Fronteiras, divisa do Brasil com o Paraguai e a Argen-
tina, podendo-se apreciar os três marcos simultanea-
mente, além do encontro dos rios Iguaçu e Paraná.

São muitas as opções para fazer com que seus
momentos em Foz do Iguaçu sejam inesquecíveis. 

Informações sobre a 12ª Conescap podem ser obtidas no site www.conescap.com.br.
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Hotel do evento – A 12ª Conescap será reali-
zada no Rafain Palace Hotel & Convention Center,
localizado estrategicamente no corredor turístico de
Foz do Iguaçu. Além de fácil acesso aos principais
atrativos turísticos da cidade de Foz do Iguaçu, o
Hotel oferece aos seus hóspedes muito conforto, re-
quinte e qualidade em seus serviços.

O Rafain possui uma completa estrutura de ser-
viços composta de agência de turismo, loja de

souvenirs, sauna, fitness center, american bar,
business center, estacionamento e geradores
próprios de energia, que assegura aos hóspedes con-
forto e tranqüilidade em sua estada.

Em um bosque nativo com 60.000m2, o hotel
apresenta em sua estrutura de lazer 4 piscinas, 2
campos de futebol society, quadra de tênis,
poliesportiva e de vôlei de areia, churrasqueiras e
trilhas para caminhadas.  
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“O PT é tão conservador
quanto o PSDB”

Em entrevista à Revista Fenacon em Serviços, o economista Raul
Velloso comenta a política econômica do governo Lula e diz que
o crescimento depende da aprovação das reformas

D no vai anunciar em matéria de mudança”.
Segundo Raul Velloso, o governo terá de fazer

mudanças que levem à recuperação dos investimen-
tos e à redução da carga tributária, além de cortar
gastos correntes.

Revista Fencon em Serviços – Por que o Brasil
não cresceu o quanto o governo previa? O que deu
errado?

Raul Velloso – No primeiro mandato, o gover-
no teve de gastar muita energia para convencer os
investidores em títulos públicos de que não iria fa-
zer a intervenção no mercado de títulos que se te-
mia. A crise de 2002 se arrastou até 2003, quando
teve de combater a inflação causada pelo choque
cambial desfavorável de outubro de 2002, em boa
medida causado pelo que se convencionou chamar
“medo do Lula”. Depois veio a crise das denúncias
de corrupção e a frouxidão fiscal pré-eleitoral. Nes-
ses termos, a taxa de investimento não cresceu o
que se esperava, e o governo acabou amargando
uma grande frustração nas suas metas de crescimen-
to. Nada disso, contudo, mexeu com a popularida-
de do presidente que, como todos sabemos, foi
reeleito para mais um mandato.

RFS – Há uma efetiva diferença entre a políti-
ca econômica do governo do PT e a do  PSDB?

RV –  Ao final, está-se vendo que a política
macroeconômica do primeiro governo Lula foi tão
conservadora quanto a do PSDB que lhe precedeu.

RFS – O senhor acha que no próximo ano o
Brasil vai crescer o prometido pelo  governo?

esde a primeira eleição do petista Luiz Inácio
Lula da Silva, para a presidência da Repúbli-

ca, os brasileiros estão esperando por uma mudan-
ça na  política econômica que possibilite o cresci-
mento do país em patamares mais elevados. Foram
quatro anos de espera em vão. Reeleito, o presiden-
te Lula volta a fazer promessas. Diz que vai criar as
condições para que o país volte a crescer. Com isso
renascem as expectativas dos brasileiros.

Mas será que as medidas anunciadas são sufi-
cientes para retomar o

crescimento econômi-
co? Na opinião do eco-
nomista e especialista
em contas públicas
Raul Velloso, se as coi-
sas se mantiverem como

estão hoje, muito dificil-
mente isso ocorrerá:

“Estamos ainda
esperando o

que o gover-
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A razão básica de a
Reforma Tributária ainda

não ter sido aprovada é que
ninguém quer perder receita

RV – Dificilmente, se as coisas se mantiverem
como estão hoje. Estamos  ainda esperando o que o
governo vai anunciar em matéria de mudança.

RFS – O que o governo precisa fazer para que
isso ocorra? Se mantiver a mesma  política econô-
mica, será possível crescer o prometido?

RV – O governo precisará manter, basicamen-
te, a política macroeconômica que vem seguindo,
com exceção da parte fiscal. Aqui terá de anunciar
mudanças que levem a cortes dos gastos correntes,
recuperação dos investimentos e redução da carga
tributária. Além disso, terá de remover vários obstá-
culos cujo equacionamento depende exclusivamente
de si próprio.

RFS – O senhor concorda com a política mo-
netária?

RV – Em linhas gerais, sim, pois o objetivo úni-
co dessa política é manter a inflação ao redor da
meta oficial.

RFS – Caso o governo não consiga reduzir suas
contas, haverá crescimento acima dos  tímidos 3%?

RV – Não dá ainda para dizer se o governo vai
ou não cortar seus gastos, antes  de que o pacote
fiscal que está sendo gestado nas oficinas do minis-
tério da fazenda venha a público. Os sinais emiti-
dos até agora não são, contudo, muito alvissareiros.
Só que, se não houver medidas de redução de gas-
to, dificilmente a economia volta a crescer acima
de sua atual taxa potencial, cerca de 2,7% ao ano.

RFS – Será que nesse segundo mandato o go-
verno consegue se articular para  aprovação da Re-
forma Tributária?

RV –  Não consigo enxergar nenhuma chance
de a reforma tributária que vem sendo cogitada nos
últimos ser aprovada. A prioridade é corte de gas-
tos, e a disputa federativa que já está nas ruas impe-
dirá qualquer reforma que abranja o ICMS, princi-
pal tributo subnacional.

RFS –  Existe uma unanimidade em torno da
necessidade de se fazer uma Reforma  Tributária
ampla e profunda. Por que não se consegue con-
senso para  aprovação dessa Reforma?

RV – A razão básica é que ninguém quer ser
ameaçado de perder receita, especialmente agora
que se fala muito em corte de gastos correntes,
desoneração tributária e aumento dos investimen-
tos públicos.

RFS – Como seria o Sistema Tributário mais
adequado para o Brasil?

RV –  É muito difícil responder a essa pergun-
ta, sem dedicar todo o espaço disponível a ela. De
qualquer forma, há pouca dúvida de que precisa-
mos caminhar para um sistema não tão voltado para
o aumento de arrecadação, e, portanto, cheio de
tributos ineficientes.No momento, a reforma tribu-
tária que faz sentido é a que implica em corte de
impostos. Mais adiante, devemos cuidar de melho-
rar a qualidade dos impostos e da simplificação tri-
butária.

RFS –  O senhor acredita que haverá cresci-
mento nos patamares esperados sem  redução dos
tributos?

RV – É muito difícil crescer sem uma grande
retomada de investimento tanto do setor público,
como do setor privado. Neste último caso, será difí-
cil aumentar investimentos na presença de uma car-
ga tributária tão elevada e com tantos obstáculos ao
florescimento de novos investimentos.

RFS – Para gerar empregos, quais as medidas
que o governo precisa tomar?

RV – O emprego virá naturalmente com o au-
mento do investimento e da capacidade de produ-
ção da economia.

RFS – Em linhas gerais, o que podemos espe-
rar do segundo governo do presidente Lula?

RV – Há muita expectativa favorável, inclusi-
ve de que encaminhe reformas críticas como a dos
gastos (com destaque para a da Previdência) e a tra-
balhista, cruciais para retomar o crescimento e o
emprego, mas os sinais sobre isso ainda estão muito
contraditórios.

RFS – O senhor acredita que, no segundo man-
dato, o presidente Lula conseguirá um pacto com a
oposição para aprovar as reformas necessárias?

RV – Se as reformas estiverem corretas, não
consigo ver a oposição ao governo Lula se furtar a
cumprir sua parte na difícil tarefa de desenvolver o
País e promover o crescimento.



CNAE

Fenacon em Serviços – Novembro/Dezembro 200614

s diretores da Fenacon e os dirigentes dos Sin-
dicatos filiados assistiram à palestra da asses-

sora do IBGE, Magdalena Gronenberger, sobre a al-
teração da Classificação Nacional de Atividades Eco-
nômicas (CNAE), realizada no dia 30 de novembro,
em Brasília, durante a programação da Assembléia
do Conselho de Representantes da Fenacon.

Magdalena Gronenberger disse que os empre-
sários contábeis são parceiros fundamentais na cons-
trução do sistema de informações econômicas do
país. “Metade das informações utilizadas para ela-
borar o Produto Interno Bruto do País (PIB) é
fornecida pela CNAE, um dado que os empresários
contábeis informam no momento da abertura das
empresas e no preenchimento dos documentos ofi-
ciais”, explica .

O

CNAE altera códigos
do setor de Serviços
A partir de 1º de janeiro de 2007, todos os documentos oficiais
que informam o código CNAE devem ser preenchidos de acordo
com a nova classificação, revisada pelo IBGE

A nova CNAE foi revisada recentemente pela
Comissão Nacional de Classificação (Concla), do
IBGE. Os trabalhos de revisão, feitos de acordo com
o cronograma de revisão da classificação internacio-
nal no âmbito da ONU, terminaram em agosto pas-
sado, e a nova CNAE entra em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2007.

Mudanças – A necessidade de seguir o padrão
internacional de classificação e o surgimento de
novas atividades econômicas levaram à revisão da
CNAE 1.0.  As mudanças mais significativas são: a
criação de nova seção que reúne as atividades de
informação e comunicação; ampliação das catego-
rias do setor de Serviços; e a criação de uma grande
categoria que agrupa e detalha as atividades ligadas
ao meio ambiente, especialmente ao ciclo da água
e a atividades de gestão de resíduos.

Magdalena destaca a expansão dos códigos
referentes às atividades do setor de Serviços. “Em
função da grande expansão do setor nos últimos
anos, houve necessidade de ampliar a classificação
para registrar as novas atividades”, explica a consul-
tora do IBGE.

Para seguir o padrão internacional, todos os
códigos CNAE de subclasses mudam na nova ver-
são e passam a ter sete dígitos, mas 80% permane-
cem com idêntico conteúdo. Outra mudança é que
a CNAE-Fiscal é substituída pela CNAE-subclasses.

Vigência – A partir de 1º de janeiro de 2007,
todos os documentos oficiais que informam o códi-
go CNAE devem ser preenchidos de acordo com a
nova classificação. Magdalena destacou que a revi-
são apresenta oportunidade de melhoria na atribui-

Magdalena:
Os empresários

contábeis são
parceiros

importantes na
implantação
da CNAE 2.0

Por Marilda Bezerra
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ção de códigos aos estabelecimentos empre-
sariais, mas também será um desafio, especi-
almente para os empresários contábeis, que de-
vem estar muito atentos às alterações.

Para facilitar a execução, o IBGE colocou
à disposição, em seu site, uma série de docu-
mentos e instrumentos de apoio aos usuários.

1 - A estrutura detalhada da CNAE,
contendo códigos e denominações (tabe-
las 1 e 2).

2 - Tabelas de correspondências, que
mostram a passagem dos códigos da versão
atual para a nova versão e vice-versa. A tabe-
la de correspondência da CNAE 1.0 para
CNAE 2.0 será útil para o preenchimento das
declarações de 2007. Embora todos os códi-
gos tenham mudado a chave numérica, das
1.183 subclasses existentes na versão atual,
942 têm correspondência direta com a nova
versão, a CNAE 2.0, ou seja, muda o código,
mas a descrição da atividade permanece a
mesma. Para as demais, a tabela apresenta as
possibilidades de correspondência. Nesse
caso, o usuário deverá definir a opção mais
adequada a cada caso (tabelas 3 e 4).

3 - Notas explicativas com a descrição
do conteúdo de cada categoria. Trata-se de
um instrumento muito útil para a correta
codificação da atividade econômica, que
deve ser consultado sempre que se for defi-
nir um código em que não há correspon-
dente direto na nova classificação;

4 - Banco de descritores, que é a lista
da forma mais completa possível das ativi-
dades que compõem cada categoria, defi-
nido para os níveis de classes e subclasses
(tabela 5).

5 - O aplicativo para realização de pes-
quisa “Pesquisa CNAE” é um programa de
busca de código CNAE para classes e
subclasses com base na descrição da ativi-
dade e no banco de descritores, disponível
no endereço www.cnae.ibge.gov.br

6 - Central de dúvidas: os usuários
podem tirar as dúvidas pelo e-mail
canae@ibge.gov.br

7 - Site www.ibge.gov.br/concla, com
todas as informações sobre as classificações
estatísticas e os instrumentos de apoio para
consulta e download.

1) Quadro resumo CNAE 2.0 - subclasses

2) Estrutura detalhada CNA 2.0: Código e Denominações

3) Tabelas de correspondência

4) Tabelas de correspondência

5) Banco de descritores
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COAF aperta o cerco
contra fraudes

OConselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras (COAF)

estabelece nova resolução para
combater os crimes de legalização
de dinheiro ou ocultação de bens.
Informações sobre as transações
imobiliárias iguais ou superiores a
R$ 100 mil ou suspeitas deverão ser
informadas a esse conselho.

O Diário Oficial da União do
dia 25/10/2006 publicou a Reso-
lução nº 14 do COAF, que dispõe
sobre os procedimentos que devem
ser observados pelas pessoas jurí-
dicas que exercem atividades de
promoção imobiliária ou compra e
venda de imóveis. Essa norma en-
trou em vigor 30 (trinta) dias após
sua publicação e já produz efeitos.
Seu objetivo é prevenir e comba-
ter os crimes de “lavagem” de di-
nheiro ou ocultação de bens, direi-
tos e valores.

Estão sujeitas à Resolução 14
as seguintes pessoas jurídicas:
construtoras; incorporadoras;
loteadoras; leiloeiras de imóveis; administradoras de
bens imóveis; e cooperativas habitacionais.

Essas empresas, no exercício de suas ativida-
des, ainda que em caráter permanente ou eventual,
de forma principal ou acessória, cumulativamente
ou não, devem cadastrar-se e manter seu cadastro
atualizado no COAF, nos termos da Resolução, de
seus clientes e de todos os intervenientes (compra-
dores, vendedores, seus cônjuges ou companheiros,
administradores ou controladores, e, quando se tra-
tar de pessoa jurídica, procuradores, representantes

legais, corretores, advogados ou
qualquer outro participante no ne-
gócio).

Cabe a esse segmento empre-
sarial manter registro de toda a
transação imobiliária igual ou su-
perior a R$ 100 mil, com informa-
ções sobre a identificação do imó-
vel como sua descrição, endere-
ço, número da matrícula e data do
registro no cartório de imóveis e a
identificação da transação imobi-
liária, constando data, valor, con-
dições e forma de pagamento.

Essas empresas passaram a
ter uma participação ativa no com-
bate à corrupção e à “lavagem” de
dinheiro, pois, além da obrigato-
riedade do desenvolvimento e
implementação dos procedimen-
tos de controle interno para detec-
tarem as operações que possam
conter indícios desses crimes, tra-
tados pela Lei nº 9.613/98, devem
comunicar ao COAF, no prazo de
24 horas, as transações imobiliári-

as cujo pagamento ou recebimento seja igual ou
superior a R$ 100 mil. A contagem é feita a partir da
data de realização do negócio. As operações sus-
peitas também devem ser comunicadas.

Até 30 (trinta) dias após o término de cada se-
mestre, deverá ser declarada ao COAF a não-ocor-
rência de tais transações ou propostas.

As informações/comunicações devem ser
encaminhadas ao COAF por meio de formulário
eletrônico disponível na página do COAF
(www.fazenda.gov.br/coaf), as quais são consideradas

Josué José Tobias

O objetivo do
COAF é prevenir
e combater os
crimes de
“lavagem” de
dinheiro
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confidenciais, nos termos da Lei nº 8.159/91 que
dispõe sobre a política nacional de arquivos públi-
cos e privados.

As empresas imobiliárias devem conservar os
cadastros e registros previstos na Resolução durante
o período mínimo de cinco anos, contados da
efetivação do negócio.  A qualquer tempo, o COAF
poderá requisitar informações.

O descumprimento dessa Resolução por parte
das empresas imobiliárias ou de seus administrado-
res é grave e estes poderão sofrer as sanções previs-
tas no artigo 12 da Lei nº 9.613/98, regulamentada
pelo Decreto nº 2.799/98, e pela Portaria nº 330/98
do Ministério da Fazenda.

As penalidades consistem em (I) advertência;
(II) multa pecuniária variável, de 1% (um por cento)
até o dobro do valor da operação, ou até 200% (du-
zentos por cento) do lucro obtido ou que
presumivelmente seria obtido pela realização da
operação, ou, ainda, multa de até R$ 200 mil, ina-
bilitação temporária, pelo prazo de até dez anos,

para o exercício do cargo de administrador e cassa-
ção da licença para operar ou funcionar.

O setor imobiliário deve se preparar para
cumprir as exigências dessa Resolução, pois, de-
verá prestar informações ao COAF a respeito do
modo como atuam as instituições financeiras. É
certo que é uma exigência a mais para esse seg-
mento que já contribui com o Conselho por meio
do Programa Gerador da Declaração de Informa-
ções sobre Atividades Imobiliárias (Dimob). Para
essa declaração, as empresas imobiliárias forne-
cem os dados de suas operações para a Receita
Federal e o Banco Central, mas esse é mais um
controle no setor imobiliário e é válido o esforço
conjunto de todos os setores da economia para
combater qualquer tipo de crime.

A íntegra da Resolução nº 14 do COAF, in-
cluindo o anexo que menciona as operações con-
sideradas suspeitas, pode ser obtida na página
eletrônica (www.fazenda.gov.br), no item legis-
lação e normas.

Josué José Tobias é assessor jurídico da Fenacon e especialista em Direito Público



Fenacon em Serviços – Novembro/Dezembro 200618

GESTÃO EMPRESARIAL

empreendedorismo cresce a cada dia no mun-
do inteiro. A razão desse avanço, segundo es-

pecialistas, está relacionada com a diminuição da
oferta de empregos formais, com as constantes mu-
danças nas relações de trabalho e emprego e com a
necessidade de as empresas se tornarem cada vez
mais competitivas.

Nos países europeus, a proteção social ao tra-
balhador (welfare state) foi drasticamente reduzida,
o que trouxe mudanças nas relações de trabalho e
emprego. Outro desafio são as inovações trazidas
pela tecnologia da informação, que acabaram por
desafiar empresários, trabalhadores e governos a
buscarem novos produtos e novos meios de produ-
ção, para garantir economias sólidas. Foi na Ingla-
terra – no período após Margareth Thatcher – que
essa visão de empreendedorismo se difundiu.

No Brasil, o empreendedorismo começou a
ganhar força na década de 1990, durante a abertura
da economia. A entrada de produtos importados e a
globalização fizeram as empresas brasileiras, de to-
dos os portes e setores, se ajustarem ao restante do
mundo.

Uma pesquisa realizada pelo Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), com 40 países de
todos os continentes e dos mais variados graus de de-
senvolvimento econômico e social, aponta o Brasil
como um dos países mais empreendedores do mun-
do, ocupando o sétimo lugar. Para o gerente de Aten-
dimento Individual do Sebrae Nacional, Ênio Pinto, o

O

Empreender
é preciso
Para obter sucesso nos negócios,
além de possuir habilidades
empreendedoras, o empresário
precisa conhecer as técnicas de
gestão de empresas

povo brasileiro reúne uma série de características, como
a criatividade, o dinamismo e a motivação, que contri-
buem fortemente para esse resultado.

Outro fator que leva o brasileiro a empreender
é a falta de emprego formal. Desse ponto de vista, a
motivação para abrir um negócio, muitas vezes,
deixa de ser a percepção de um novo nicho de mer-
cado e passa a ser simplesmente a falta de alternati-
vas satisfatórias de ocupação e de obtenção de ren-
da. Com o constante aumento do desemprego, mui-
tos brasileiros abrem um negócio porque não con-
seguem uma colocação satisfatória no mercado de
trabalho, seja por falta de qualificação, seja por fal-
ta de vagas.

Abrir uma empresa não é suficiente para ga-
rantir a segurança financeira, pois o novo empresá-
rio precisa saber o que fazer para sobreviver no
mercado. Dados do Sebrae mostram que metade dos
novos negócios não passa dos dois primeiros anos.
A razão desse alto índice de mortalidade das em-
presas é, segundo Ênio, a falta de conhecimento de
técnicas de gestão. “É fundamental que os empresá-
rios saibam planejar, traçar estratégias e ter contro-

Por Marilda Bezerra
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Muitos brasileiros só abrem
 um negócio próprio porque

não conseguem colocação
 no mercado de trabalho

les eficientes para acompanhar o seu negócio, além
de conhecer os reais números de suas empresas.”

O administrador de empresas Sérgio Dal
Sasso diz que, para ter sucesso nos negócios, é
importante o empresário ser capaz de perceber as
oportunidades e de criar soluções que gerem cres-
cimento. “Em tudo o que fazemos, é preciso absor-
ver vivência e experiência, que, entre erros e acer-
tos, devem acumular conhecimento para produção
de resultados”, diz.

  “O empreendedor deve saber criar condições
para a descoberta e o aproveitamento de oportunida-
des para novos negócios. O empreendedorismo possi-
bilita a reformulação ou a energização de empresas
antigas, que já entraram naquela fase de sobrevivên-
cia ou de decadência no mercado”, diz o empresário
e autor do livro Tchau, Patrão, Eder Bolson.

 A força que empurra o empresário para o su-
cesso é a vontade de enfrentar o desafio e abrir o
próprio negócio. Mas, somada a essa vontade, deve
haver a disposição para adquirir conhecimentos e
desenvolver comportamentos adequados a empre-
endedores. Ênio Pinto alerta que o sucesso nos ne-

gócios vem, ao mesmo tempo, das características
próprias de empreendedor e do conhecimento das
técnicas de gestão empresarial. “Somente a junção
desses dois fatores é capaz de levar o empresário ao
sucesso”, afirma Ênio.

 Além da falta de preparação para o mundo
dos negócios, o empreendedor brasileiro tem que
conviver com o excesso de burocracia e a alta carga
tributária. Pesquisa divulgada pelo Banco Mundial
mostra que o empresário brasileiro é o que mais
perde tempo com impostos e com burocracia, pois
aquele que quiser compreender – e se manter atua-
lizado – sobre o sistema tributário brasileiro neces-
sitará dedicar algumas centenas de horas a isso, ou
dispor de uma boa assessoria, remunerada, que faça
isso por ele.

Mesmo com tantos problemas, há quem acre-
dite ser possível melhorar a performance do empre-
endedor no Brasil. Segundo Ênio Pinto, o aprendi-
zado de técnicas de gestão e o desenvolvimento de
habilidades empreendedoras podem evitar a morte
de muitas empresas. “Atualmente, além dos cursos
de formação em técnicas de gestão, são oferecidos
treinamentos específicos para o desenvolvimento do
perfil empreendedor”, afirma.

Segundo Eder Bolson, com cursos nessa área, é
possível desenvolver o empreendedorismo. “A edu-
cação empreendedora não foca conhecimentos e ha-
bilidades como o ensino fundamental, foca atitudes
e planejamento. No perfil necessário a um empreen-
dedor, estão tolerância ao risco, visão, sonho,
criatividade, liderança, inteligência emocional, aspi-
ração por dinheiro ou reconhecimento, autocon-
fiança, poder de implementação, decisão e capaci-
dade de construir bons relacionamentos”, explica
Bolson.

O dilema dos empresários em relação ao ex-
cesso de burocracia também está sendo
minimizado. A Lei Geral da Micro e Pequena Em-
presa, aprovada recentemente no Congresso Nacio-
nal, prevê a simplificação de muitos dos procedi-
mentos de abertura, manutenção e encerramento
das micros e pequenas empresas.

Além da Lei Geral,  o projeto que cria a Rede
Nacional de Simplificação do Registro e da Legali-
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zação de Empresas e Negócios, a Redesim, que
encontra-se em tramitação no Congresso Nacional,
também vai reduzir a burocracia nos procedimen-
tos de abertura, manutenção e baixa de empresas.

Segundo o presidente da Fenacon, Carlos Cas-
tro, a aprovação desses dois projetos vai facilitar e
muito a vida do empresário brasileiro. “Além da di-
minuição da burocracia, a Lei Geral prevê a adoção
de facilidades de acesso ao crédito. O projeto que
cria a Redesim, por sua vez, vai utilizar as tecnologias
da informação para facilitar o trânsito de dados en-
tre os órgãos responsáveis pela abertura e manuten-
ção de empresas”, explica Castro.

Sérgio Dal Sasso:
Para ter sucesso nos negócios,
o empresário precisa saber
identificar as oportunidades

Iniciativa - O empreendedor não fica espe-
rando que os outros (o governo, o empregador, o
parente, o padrinho)  resolvam seus problemas. O
empreendedor é uma pessoa que gosta de come-
çar coisas novas, iniciá-las. A iniciativa, enfim, é a
capacidade daquele que, tendo um problema qual-
quer, age: arregaça as mangas e parte para a solu-
ção.

Autoconfiança - O empreendedor acredita
em si mesmo. Se não acreditasse, seria difícil para
ele tomar a iniciativa. A crença em si mesmo faz
o indivíduo arriscar mais, ousar, oferecer-se para
realizar tarefas desafiadoras, enfim, torna-o mais
empreendedor.

Aceitação do risco -  O empreendedor acei-
ta riscos, ainda que muitas vezes seja cauteloso e
precavido contra imprevistos. A verdade é que o
empreendedor sabe que não existe sucesso sem
alguma dose de aposta. Por esse motivo, ele o
aceita em alguma medida.

Destemor do fracasso e da rejeição - O em-
preendedor fará tudo o que for necessário para
não fracassar, mas não é atormentado pelo medo
paralisante do fracasso. Pessoas com grande amor
próprio e medo do fracasso preferem não tentar
correr o risco de errar, ficando, então, paralisa-
das. O empreendedor acredita. 

Decisão e responsabilidade - O empreen-
dedor não fica esperando que os outros decidam
por ele. O empreendedor toma decisões e aceita
as responsabilidades que acarretam.

Energia - É necessária uma dose de energia
para se lançar em novas realizações, que usual-
mente exigem intensos esforços iniciais. O empre-
endedor dispõe dessa reserva de energia, vinda
provavelmente de seu entusiasmo e motivação.

Automotivação e entusiasmo - O empreen-
dedor é dotado de uma automotivação provocada
por desafios e tarefas em que acredita. Não ne-
cessita de prêmios externos, como compensação
financeira. Como conseqüência de  sua motiva-
ção, o empreendedor possui um grande entusias-
mo por suas idéias e projetos.

Controle - O empreendedor acredita que sua
realização depende de si mesmo e não de forças
externas sobre as quais não tem controle. Ele se vê
como capaz de controlar a si mesmo e de influen-
ciar o meio de tal modo que possa atingir seus
objetivos.

Espírito de equipe - O empreendedor em
geral não é somente um fazedor, no sentido obrei-
ro da palavra. Ele cria equipe, delega, acredita
nos outros, obtém resultados por meio de outros.

Otimismo - O empreendedor é otimista, o
que não quer dizer sonhador ou iludido. Acredi-
ta nas possibilidades que o mundo oferece,  na
possibilidade de solução dos problemas,  no po-
tencial de desenvolvimento.

Persistência - O empreendedor, por estar
motivado, convicto, entusiasmado e crente nas
possibilidades, é capaz de persistir até que o ne-
gócio comece a funcionar adequadamente.

Características que transformam o empreendedor em vencedor
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o final da década de 90, o
escritório contábil e contado-

res, graças a um processo de mo-
dernização e desenvolvimento,
deixaram de ser apenas um guar-
da-livros e passaram a atuar como
consultores contábeis ou empresa-
riais, aptos a cumprir, assim, a de-
manda por novas áreas e merca-
dos mais amplos e comercializar
seus serviços.

Nesse sentido, o contabilista
vem contribuindo decisivamente
para o aumento dos negócios de
seus clientes, parceiros e merca-
do de trabalho.

Em países desenvolvidos da
Europa e nos EUA, 40% das em-
presas terceirizam parcial ou inte-
gralmente algumas das atividades
de seus Recursos Humanos, o que
permite a seus gestores investir
mais de seu tempo útil em ações
estratégicas. Mais do que um sim-
ples crescimento, essa tendência
à terceirização tem tornado as em-
presas mais competitivas, agressi-
vas e enxutas, com condições de melhorar sua
lucratividade. Nesse sentido, o contabilista  com
experiência na área de Pessoal, Trabalhista e de RH
é capaz de executar todas as rotinas, principalmen-
te pelo fato de ser um profissional eclético, de am-
pla visão, em cumprimento às exigências das leis,
com flexibilidade, de acordo com as necessidades
do cliente e os resultados esperados.

O desenvolvimento de talentos, a busca de
profissionais com as competências necessárias à or-

Atuação do contador
na área trabalhista

Leandro Krobath

ganização e ao mercado, é o pri-
meiro desafio para a criação de um
time reforçado, de primeira linha,
como o de consultores empresa-
riais. Para suprir as novas exigênci-
as do mercado, é fundamental for-
mação acadêmica e atualização e
aperfeiçoamento do profissional.

O contabilista deve ser um ci-
dadão ético, pró-ativo, com crescen-
te autonomia intelectual, criativo,
motivado, com flexibilidade para se
adaptar às constantes mudanças,
focado na melhoria e aprendizagem
contínua, capaz de empreender ne-
gócios próprios ou desenvolver pro-
jetos para terceiros em empresas já
constituídas. O profissional contabi-
lista deve ser humanista, com com-
preensão do meio social, político,
econômico e cultural em que está
inserido. Além disso, deve ter auto-
nomia, versatilidade, criatividade e
habilidade para resolver problemas
em diferentes contextos organizacio-
nais e sociais, como agente multi-
plicador da missão, dos objetivos e

das políticas internas da empresa.
Com um mercado amplo e promissor, principal-

mente para profissionais da área contábil, o setor de
consultoria e assessoria empresarial cresce a cada dia.
Toda empresa tem sua folha de pagamento, suas obri-
gações, seus benefícios, sua estrutura organizacional,
e isso requer profissionais habilitados para cuidar de
tudo. Portanto, cabe aos profissionais se aperfeiçoa-
rem e aproveitarem a oportunidade de um mercado
cada dia mais amplo, aberto aos contabilistas.

N

Leandro Krobath é consultor empresarial da Borges & Krobath Consultoria Empresarial

O profissional
contabilista deve
ser humanista, com
compreensão do
meio social político
e econômico
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Lei Geral: a vez
dos pequenos
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Depois de três anos de tramitação e muita negociação entre
os partidos e o governo, o Congresso Nacional aprovou a
Lei Geral, o maior pacote de incentivo aos pequenos negócios

diney Marciano da Silva, de 29 anos, pensa em
antecipar o projeto de crescimento de sua

microempresa, a Novo Milenium Informática, que
presta serviços de manutenção em equipamentos de
informática, em Brasília. Com um movimento anual
de até R$ 120 mil, Ediney, agora, pode dobrar o
faturamento, sem aumento na alíquota de imposto.
Isso será possível com a Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa, aprovada, em segundo turno, na Câ-
mara dos Deputados, no dia 22 de novembro.

Ediney comemora a aprovação da lei e diz que
há muito esperava uma providência do governo para
diminuir os encargos e a burocracia para a micro e
pequena empresa. “A burocracia é muito grande.
Para conseguir atender à legislação e administrar
meu pequeno negócio, tive que fazer vários cursos,
mas, mesmo assim, ainda perco muito tempo só para
atender ao fisco”, diz.

Além da redução dos tributos para a micro e
pequena empresa, segundo o relator do projeto na
Câmara, o deputado Luiz Carlos Hauly, a Lei Geral
traz uma série de outros benefícios para a economia
brasileira. “O projeto prevê ainda a adoção de facili-
dades de acesso ao crédito, diminuição da burocra-
cia e preferências nas licitações públicas”, diz Hauly.

O presidente da Fenacon, Carlos Castro, come-
mora a aprovação da Lei Geral e diz que se trata de
uma das leis mais significativas para a economia bra-
sileira aprovadas nos últimos anos. Para Castro, um
dos pontos centrais da lei é a simplificação para aber-
tura e encerramento de empresas. “Com a diminui-
ção da burocracia, podemos abrir uma empresa em
até dois dias; e ainda tem a unificação de impostos:
ao invés de várias guias de recolhimento, com datas
e cálculos diferentes, haverá apenas um pagamento,
com data e cálculo único de quitação, para nove im-
postos”, comemora Carlos Castro.

A dispensa da Certidão Negativa de Débitos
para encerrar uma empresa é, na opinião do vice-

presidente institucional da Fenacon, Valdir
Pietrobon, outro ponto importante para a
desburocratização, pois vai facilitar a vida dos em-
preendedores, dos contabilistas e dos órgãos inte-
ressados. “Essa medida diminui o prazo de fecha-
mento das empresas que não estão mais na ativa, o
que, no Brasil, é um dos maiores do mundo”, expli-
ca Valdir.

Carlos Castro lembra que a luta para incluir as
empresas de serviços contábeis no Simples já vem
há mais de dez anos e sempre com a resistência da
Receita Federal. “A partir do momento em que a
Receita Federal se der conta de que não irá perder,
teremos mais condições de brigar pela inclusão de
outros segmentos”.

O deputado e contabilista Arnaldo Faria de Sá
também comemora a inclusão das empresas de ser-
viços contábeis no Simples e diz que isso vai abrir
as portas para inclusão de outros segmentos do se-
tor de Serviços. “Os segmentos que ficaram fora do
Simples devem seguir o exemplo dos contabilistas e
brigar pela inclusão”, diz o deputado.

Por Marilda Bezerra

E

Ediney: com
a aprovação
da Lei Geral,
penso em
antecipar a
ampliação
de minha
empresa
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formais. “Ninguém é informal porque quer; só per-
manece informal porque é o jeito. Os empreendedo-
res nessa situação enfrentam problemas desde a área
do Fisco à falta de crédito”, diz Paulo Simão.

Na opinião do relator da matéria na Câmara,
deputado Luiz Carlos Hauly, a Lei Geral é um im-
portante instrumento de inclusão social. “É um pro-
jeto que estimula a formalização dos pequenos ne-
gócios e a inclusão dos pequenos empreendedores”.

Renúncia fiscal - A renúncia fiscal prevista é
de 5,4 bilhões ao ano, com as perdas concentradas
na Receita Federal. Não haverá perdas para estados
nem para municípios. “Trabalhei o projeto de tal
maneira, que o ônus ficou todo na Receita Federal”,
diz Hauly.  Essa renúncia, na verdade, não trará pre-
juízos para o governo. Um estudo realizado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que a redu-
ção tributária facilitará o crescimento das empresas
de pequeno porte, e isso, em pouco tempo, com-
pensará em muito a perda imediata de arrecadação.

Ampliação dos negócios - A Lei Geral traz
uma série de dispositivos que vai facilitar ao pe-
queno empresário ampliar seus negócios. Além da
redução da burocracia, a nova lei dá a oportunida-
de de a microempresa participar das licitações pú-
blicas e desonera as exportações. “O objetivo é cri-
ar um ambiente propício para o microempresário
expandir seu negócio”, diz o assessor de Políticas
Públicas do Sebrae, André Spínola.

Histórico

A aprovação do projeto da Lei Geral represen-
ta uma vitória de três anos de mobilização e de luta
do Sebrae, de entidades parceiras ligadas ao seg-
mento e dos próprios empresários de micros e pe-
quenos negócios. O anteprojeto da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa nasceu em 2003, com o
objetivo de criar novas regras para simplificar a le-
gislação tributária, comercial e de crédito.

O Sebrae elaborou a proposta depois de ouvir

Na avaliação de Arnaldo Faria de Sá, o mais im-
portante da Lei Geral é que ela é o início da tão sonha-
da Reforma Tributária. “A simplificação do recolhimen-
to dos impostos possibilitada pela Lei Geral é, sem
dúvida, um importante item da Reforma Tributária”.

Formalidade e geração de empregos - O pre-
sidente da Fenacon, Carlos Castro, reitera que o
Congresso Nacional aprovou uma das leis mais
cruciais para a retomada do crescimento da econo-
mia brasileira: “A Lei Geral vai impulsionar o cres-
cimento da micro e pequena empresa, com grande
repercussão em toda a economia”.

 Especialistas afirmam que os benefícios da Lei
Geral criarão de 2 a 3 milhões de novos empregos
formais, só no período de um ano, além de levar
para a formalidade cerca de 13 milhões de trabalha-
dores de empresas informais sem carteira assinada.
Com a Lei Geral, não apenas as empresas, mas tam-
bém os trabalhadores vão migrar para a formalida-
de, dentro de um universo de aproximadamente 10
milhões de micros e pequenas empresas informais,
que, graças à simplificação de procedimentos, à re-
dução de burocracia e da carga tributária, previstos
na Lei Geral, serão estimuladas à formalização de
seus negócios.

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), Paulo Safai Simão, acredita que
os benefícios da Lei Geral vão atrair para a formalida-
de as empresas do segmento da construção civil in-

Dep. Arnaldo
Faria de Sá: Os
segmentos que

ficaram fora do
Simples devem

brigar pela
inclusão
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mais de seis mil empresários e líderes desses em-
preendimentos, além de especialistas. A proposta –
construída em parceria com organizações governa-
mentais e representativas de classes – tem o intuito
de uniformizar a legislação nos três âmbitos de go-
verno e reduzir a informalidade, criando um ambiente
mais propício ao desenvolvimento e fortalecimento
dos pequenos negócios.

A Fenacon, tão logo tomou conhecimento da
magnitude da proposta do Sebrae, passou a partici-

par ativamente das ações de elaboração do antepro-
jeto e aprovação do projeto de lei. Durante todo o
período, a Fenacon esteve presente, colaborando
para melhorar o texto do projeto e defendendo a
aprovação da Lei Geral.

O projeto da Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa chegou à Câmara dos Deputados em
maio de 2005, tendo sido apensadas 16 proposi-
ções sobre o mesmo assunto, cadastrado sob o
número 123/2004, projeto do deputado Jutahy
Magalhães. Para o cargo de relator, foi designa-
do o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).

Na Comissão Especial, presidida pelo depu-
tado Carlos Melles (PFL-MG), o projeto recebeu
sugestões de diversas entidades representativas

do setor. “No início, enfrentamos muitas resis-
tências à Lei Geral, inclusive da Receita Federal.

Mas, com o decorrer das discussões,
a matéria foi tomando corpo, até ter
o respaldo da sociedade brasileira e
o aval de mais de 400 deputados. Com
isso, a Receita Federal foi ficando sem
argumento para ser contra”, explica
Melles.

Mesmo depois de se chegar ao con-
senso sobre os principais pontos, o projeto
ainda permaneceu mais de seis meses na
pauta da Câmara, aguardando ser votado,
devido ao trancamento da pauta pelas me-
didas provisórias. Finalmente, em setem-
bro deste ano, chegou-se a um consenso, e
a matéria foi aprovada na Câmara e seguiu
para apreciação dos senadores.

No Senado, a Lei Geral sofreu alte-
ração e voltou para nova apreciação na

Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto no últi-
mo dia 22 de novembro.

 Para o presidente da Fenacon, Carlos Castro,
foi fundamental a participação de alguns parlamen-
tares, em particular. “Somente foi possível chegar
ao consenso que resultou na aprovação da matéria,
devido ao grande espírito público e à responsabili-
dade política dos três deputados responsáveis pelas
negociações com o governo federal. O deputado José
Pimentel (PT-CE), a quem coube o papel de inter-
mediário entre o governo federal e o Congresso; o
presidente da Comissão Especial da Lei Geral na
Câmara, deputado Carlos Melles (PFL-MG); e o
relator Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).”

Fenacon
acompanha
tramitação da
Lei Geral no
Congresso
Nacional

No Congresso, a Fenacon
teve participação importante

no processo de votação e
aprovação da Lei Geral
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O vice-presidente institucional da Fenacon,
Valdir Pietrobon, que acompanhou a tramitação da
Lei Geral no Congresso Nacional, também elogia a
capacidade de negociação desses três parlamentares
e também a habilidade do gerente de Políticas Públi-
cas do Sebrae, Bruno Quick, atuações significativas
para aprovação da Lei Geral. “Se não fosse o traba-
lho dessas pessoas, a Lei Geral correria o risco de se
transformar em mais um daqueles assuntos que o
Congresso discute por mais de dez anos e não vota
por falta de consenso, como é o caso da reforma tri-
butária e da reforma política”, explica Pietrobon.

Conheça a Lei Geral

Vigência - Uma das modificações feitas pelos
senadores foi a da data de vigência do capítulo da
lei que trata da cobrança dos tributos, que passou
de 1º de janeiro para 1º de julho de 2007. A secre-
taria da Receita Federal e fiscos estaduais alegaram
que não haveria tempo hábil para implantação de
um sistema específico para controle e fiscalização
do novo regime. Os outros dispositivos da Lei Geral
começam a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2007.

Atividades que podem aderir ao Supersimples
- A nova lei amplia a lista das atividades que podem se
beneficiar do Supersimples, como, por exemplo, as
empresas de serviços contábeis, dentro do segmento
de prestação de serviços.

 Para o setor de serviços, o projeto institui três
tabelas. A primeira é válida para atividades como
creches, pré-escolas, agências de turismo ou agên-

cias lotéricas, com tributação de 6%
a 17,42%. A segunda tabela se

aplica a serviços como produ-
ção cultural e artística, trans-
porte municipal de passagei-
ros e escolas de línguas, que

terão alíquotas de 4,5% a
16,85%. A terceira tabela des-

tina-se a serviços como aca-
demias, elaboração de

softwares e escritórios
de contabilidade
apresenta alíquotas
diferenciadas se-

gundo a relação
proporcional
de profissio-
nais contrata-
dos e a recei-
ta bruta anual.

1. Creches, pré-escolas e estabelecimentos de en-
sino fundamental;

2. Agência terceirizada de correios;
3. Agência de viagem e turismo;
4. Centro de formação de condutores de veículos

automotores de transporte terrestre de passa-
geiros e de carga;

5. Agência lotérica;
6. Serviços de manutenção e reparação de automó-

veis, caminhões, ônibus, outros veículos pesados,
tratores, máquinas e equipamentos agrícolas;

7. Serviços de instalação, manutenção e repara-
ção de acessórios para veículos automotores;

8. Serviços de manutenção e reparação de moto-
cicletas, motonetas e bicicletas;

9. Serviços de instalação, manutenção e repara-
ção de máquinas de escritório e de informática;

10. Serviços de reparos hidráulicos, elétricos, pintu-
ra e carpintaria em residências ou estabelecimen-
tos civis ou empresariais, bem como manuten-
ção e reparação de aparelhos eletrodomésticos;

11. Serviços de instalação e manutenção de apa-
relhos e sistemas de ar condicionado, refrige-
ração, ventilação, aquecimento e tratamento
de ar em ambientes controlados;

12. Veículos de comunicação, de radiodifusão so-
nora e de sons e imagens, e mídia externa;

13. Empresas de construção de imóveis e obras
de engenharia em geral, inclusive sob a for-
ma de subempreitada;

Empresas que podem pagar

As alíquotas podem variar de 4% a 13, 5% nas
20 faixas de tributação para as empresas cujo custo
com a folha de salários seja maior ou igual a 40%
da receita. Para as empresas com percentuais me-
nores, há outros três índices de tributação (14%,
14,5% e 15%), válidos para qualquer faixa.

Alíquotas - Conhecido como Supersimples, a
lei estabelece um regime tributário diferenciado para
as micros e pequenas empresas que faturam até R$
2,4 milhões por ano.  As alíquotas nesse sistema
variam de acordo com o faturamento e vão de 4% a
11,61% no comércio. Há acréscimos para as indús-
trias (meio percentual) e para as empresas do setor
de serviços, em 50% a mais do que é cobrado no
comércio. No caso da indústria, as alíquotas vari-
am, nas mesmas faixas, de 4,5% a 12,11%.

Unificação - As empresas enquadradas no
Supersimples vão pagar quase a totalidade dos tributos

Dep. Carlos
Melles:

A negocição
com a Receita

Federal foi
difícil
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14. Operadores autônomos de transporte de pas-
sageiros;

15. Empresas montadoras de estandes para feiras;
16. Escolas livres de línguas estrangeiras, artes,

cursos técnicos e gerenciais;
17. Firmas de produção cultural e artística;
18. Firmas de produção cinematográfica e de ar-

tes cênicas;
19. Firmas de administração e locação de imó-

veis de terceiros, cumulativamente;
20. Academias de dança, de capoeira, de ioga e

de artes marciais;
21. Academias de atividades físicas, desportivas,

de natação e escolas de esportes;
22. Escritórios de decoração e paisagismo;
23. Firmas de elaboração de programas de com-

putadores, inclusive jogos eletrônicos, desde
que desenvolvidos em estabelecimento do
optante;

24. Firmas de licenciamento ou cessão de direito
de uso de programas de computação;

25. Firmas de planejamento, confecção, manu-
tenção e atualização de páginas eletrônicas,
desde que realizados em estabelecimento do
optante;

26. Escritórios de serviços contábeis;
27. Firmas de serviço de vigilância, limpeza ou

conservação;
28.Escritórios de representação comercial e

corretoras de seguros.

das três esferas de governo por meio de um único
documento de arrecadação.

Desburocratização - Com a Lei Geral,  sobrará
tempo para o empreendedor brasileiro cuidar do seu
negócio e não apenas atender ao fisco. A Lei vai
desburocratizar os procedimentos de abertura, ma-
nutenção e encerramento de empresas, com a dimi-
nuição e racionalização das exigências de documen-
tos e comprovantes para os pequenos empreendedo-
res. Todas as exigências para abertura da empresa
estarão disponíveis de uma só vez, para que o em-
presário saiba o que deve fazer para formalizar seu
negócio.

Para os órgãos interessados na abertura e fe-
chamento de empresas responsáveis pela emissão
de licenças, alvarás e autorizações de funcionamento
somente realizarão vistorias após o início de opera-
ção do estabelecimento, na grande maioria dos ca-
sos. Para garantir o funcionamento imediato da em-
presa, será emitido o Alvará de Funcionamento Pro-
visório. O pequeno empreendedor, com a nova lei,
pode gastar menos de dez dias para abrir sua
microempresa.

A baixa da empresa será automática, mesmo
com débitos tributários, que poderão ser assumidos

tributos pelo Simples Nacional

Dep. Luiz
Carlos Hauly
comemora a
aprovação
da Lei Geral
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pelos sócios, liberando-os para abrir outros negócios,
sem necessidade de esperar meses.

Licitações - De acordo com a Lei Geral, as em-
presas que integram o Supersimples poderão parti-
cipar de licitações públicas com valores até R$ 80
mil. Além disso, a administração pública deverá
exigir das grandes empresas que participam de lici-
tações a subcontratação de micros ou pequenas
empresas até 30% do total licitado.

Exportações - Os optantes pelo Simples terão
uma grande redução de custos tributários, inclusive
nas  exportações. As de pequenas empresas serão
desoneradas, levando a esse segmento benefícios já
usufruídos pelas grandes empresas.

Obtenção de crédito - A Lei Geral prevê con-
dições para melhoria nas garantias de crédito, o que
facilitará o acesso dos pequenos negócios a emprés-
timos e financiamentos. Além disso, haverá um re-
forço ao cooperativismo de crédito e ao
microcrédito.

Comitê Gestor - A Lei prevê que um Conselho
Gestor, composto de dois representantes da Receita
Federal, dois da Receita Previdenciária, dois de Es-
tados e dois de municípios, que vai regulamentar
uma série de dispositivos acerca da tributação.

O assessor da Unidade de Políticas Públicas do
Sebrae, André Spínola, alerta para a necessidade de
nomear os membros do Conselho Gestor o quanto
antes para evitar atrasos na vigência da Lei Geral. “É
importante que esses membros sejam designados o
mais rápido possível e também subsidiados com in-
formações, estudos, pesquisas a respeito do trata-
mento tributário especial, que já existe para Micro e
Pequena Empresa no Brasil, e que os benefícios se
estendam aos estados e municípios como está pre-
visto na Lei Geral.”

Formação de consórcio para compras e ven-
das - A Lei possibilita a criação do consórcio sim-
ples, tipo de associação empresarial com o qual os
pequenos negócios poderão se associar, com ganhos
de escala, competitividade e acesso a novos merca-
dos. Com maior poder de negociação, a micro e a
pequena empresa poderão comprar melhor e ven-
der melhor, fortalecendo o que se faz hoje por meio
das centrais de negócios.

Regulamentação

Muitos pontos da Lei Geral ainda dependem
de regulamentação para entrar em vigor. É um pon-
to que merece atenção, para evitar que se repita o
que aconteceu com a Lei nº 9.841/99 (Estatuto da
ME e EPP), que padece de quase absoluta inoperân-
cia devido à ausência de regulamentação.

Segundo André Spínola, o Sebrae está imple-
mentando um conjunto de ações para divulgar a Lei
Geral, tais como: publicação de cartilhas e manuais
que serão distribuídos aos empresários; elaboração
de pareceres e estudos técnicos para facilitar a di-
vulgação aos parceiros e à imprensa; a prestação de
assistência técnica, por meio de áreas capacitadas
do Sebrae, visando à disseminação do tema e ao
atendimento a clientes e à montagem de uma rede
de parceiros representantes. “Com essas ações, o
Sebrae pretende facilitar a implementação da Lei
Geral e evitar atrasos na regulamentação”, expli-
ca André.

A Fenacon é parceira do Sebrae no trabalho de
divulgação e implementação da Lei Geral. Nos pró-
ximos dias, será firmado um convênio entre as duas
entidades, visando à divulgação da Lei Geral para os
empresários contábeis. “Considero a aprovação da
Lei Geral  apenas a primeira etapa do trabalho, agora
começamos outra luta, pela regulamentação e
implementação”, diz Carlos Castro.

André Spínola:
A nomeação

do comitê
gestor deve ser

feita o mais
rápido possível

O Sebrae vai desenvolver
ações para facilitar a
implantação e evitar atrasos na
regulamentação da Lei Geral
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Lucro Presumido Lei Geral

% Valor % Valor

Aliquota 11,33% 4.532,00 05,44% 2.176,00

INSS (20%) + Encargos de Terceiros (5,8%) +

FGTS (8%) sobre folha de pagamentos de

R$ 13.000,00 (base receita bruta) 11,00% 4.400,00 09,10% 3.640,00

ISS 05,00% 2.000,00 03.84% 1.536,00

Total com ISS 27,33% 10.932,00 18,38% 7.352,00

Total sem ISS 22,33% 8.932,00 14,54% 5.816,00

Ganhos Tributários R$ %   

com ISS 3.580,00 32,75   

sem ISS 3.11,00 34,89   

Alíquota de Lucro Presumido = IRPJ (4,8%) + CSLL (2,88%) +

PIS (0,65%) + Cofins (3%) =11,33% sobre a receita bruta

Encargos sobre folha L. Presum. Lei Geral   

INSS 20% 1.300,00 1.300,00   

Encargos de Terceiros - 5,8% 377,00 -   

FGTS - 8% 520,00 520,00   

Total 2.197,00 1.820,00   

% Sobre a Folha 11,00% 09,10%   

Na hipótese de que a folha de pagamento e encargos sejam maiores ou iguais a 35%

e menores que 40%, a alíquota da Lei Geral será 14%, independentemente de faixa de receita

Na hipótese de que a folha de pagamento e encargos sejam maiores ou iguais a 30%

e menores que 35%, a alíquota da Lei Geral será 14,5%, independentemente de faixa de receita

Na hipótese de que a folha de pagamento e encargos sejam menores que 30%,

a alíquota da Lei Geral será 15%, independentemente de faixa de receita

Empresa Contábil com receita bruta de R$ 40.000,00
e gastos com salários e encargos de 40% (R$ 16.000,00)

Lucro Presumido Lei Geral

% Valor % Valor

Alíquota 11,33% 2.266,00 04,48% 896,00

INSS (20%) + Encargos de Terceiros (5,8%) +

FGTS (8%) sobre folha de pagamentos de

R$ 6.500,00 (base receita bruta) 11,00% 2.200,00 09,10% 1.820,00

ISS 05,00% 1.000,00 02,79% 558,00

Total com ISS 27,33% 5.466,00 16,37% 3.274,00

Total sem ISS 22,33% 4.466,00 13,58% 2.716,00

Ganhos Tributários R$ %   

com ISS 2.192,00 40,10   

sem ISS 1.750,00 39,18

Empresa Contábil com receita bruta de R$ 20.000,00
e gastos com salários e encargos de 40% (R$ 8.000,00)

Simulação - As tabelas abaixo mostram a simulação de duas situções em que as empresas de serviços
contábeis optaram pelo Simples.
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A Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa reúne as duas
principais lutas da Fenacon: a
desburocratização dos procedi-
mentos de abertura, manuten-
ção e encerramento de empre-
sas e a redução da carga tribu-
tária.

 ”Simplificar os procedi-
mentos de abertura, manuten-
ção e encerramento de empre-
sas é uma antiga luta da
Fenacon, fundamental para re-
duzir os entraves burocráticos
que emperram o crescimento
do setor de Serviços”, diz o
vice-presidente institucional da
entidade, Valdir Pietrobon.

Por isso, a Fenacon defen-
deu, no Congresso Nacional, a
aprovação urgente da Lei Ge-
ral (Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de

Pequeno Porte), recentemen-
te aprovada no Congresso Na-
cional.

“Nessa luta, que represen-
tou um aprendizado de prática
política para a classe empresarial
de serviços, a Fenacon teve aces-
so aos principais interlocutores
políticos, para chegar à aprova-
ção da Lei Geral. Com o depu-
tado Luiz Carlos Hauly (PSDB-
PR), relator do projeto, mantive-
mos uma relação de estreita co-
laboração, mas não descuida-
mos dos parlamentares funda-
mentais para o andamento do
projeto, como o presidente da
Comissão Especial, deputado
Carlos Melles (PFL-MG); o
interlocutor da Câmara com o

governo federal, deputado José
Pimentel (PT-CE); e o presidente
da Câmara dos Deputados, de-
putado Aldo Rebelo (PCdoB-
SP)”, explica Pietrobon.

Posteriormente, no Se-
nado, além do relator do pro-
jeto, senador Luiz Octávio
(PMDB-PA), a Fenacon
contatou com todas as lide-
ranças partidárias, indistinta-
mente. “De todos eles, rece-
bemos o compromisso de vo-
tarem o projeto ainda em
2006, o que de fato aconte-
ceu”, diz  Pietrobon.

Na tentativa de sensibilizar
os parlamentares em favor da Lei
Geral, a Fenacon desenvolveu
uma campanha permanente
com a veiculação de vários pai-
néis luminosos (front lights), com
mensagens conclamando pela
aprovação do projeto. Como as
mensagens ficavam na saída do
aeroporto em direção a Brasília,
era impossível que senadores e
deputados não a lessem, mesmo
porque eram as mesmas
divulgadas em cartazes nas de-
pendências da Câmara Federal.

O assessor de Políticas Pú-
blicas do Sebrae, André Spínola,
destaca a participação das enti-
dades que apoiaram a Lei Ge-
ral. “A participação de entida-
des como a Fenacon foi muito
importante para a aprovação da
Lei Geral. Esse apoio mostrou
aos parlamentares que se trata-
va de um projeto da sociedade
e não apenas do Sebrae”, diz
André Spínola.

A participação da Fenacon
na aprovação da Lei Geral
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Trabalho em equipe, uma
vantagem competitiva

A idéia de trabalhar em equipe
surgiu no momento em que

o homem percebeu que a soma dos
conhecimentos e habilidades indi-
viduais facilitaria atingir os objeti-
vos. O surgimento constante de no-
vas informações e a necessidade de
maior conhecimento motivam cada
vez mais essa forma de trabalho, ou
seja, fazer com que um grupo, for-
mado por pessoas diferentes, tenha
objetivos comuns.

A verdade é que nem todas
as empresas conseguem isto: trans-
formar grupos de trabalho em equi-
pes vencedoras, pois, quando fa-
lamos em equipes de trabalho,
estamos nos referindo ao somatório
de forças que vem do conhecimen-
to e experiência, contudo, ao fa-
larmos na formação dessa equipe,
começamos a mencionar pessoas.

Essa, então, é a grande saca-
da, porque pessoas são dotadas de
sentimentos individuais, expecta-
tivas únicas.

É fato que toda equipe neces-
sita de um líder que seja capaz de orientar, mostrar
caminhos e gerar grandes resultados. Ele deverá ser
dotado de características, não somente técnicas, mas
também comportamentais, como, por exemplo, ter
carisma, humildade, sinceridade e compreensão. É
dele a missão de inspirar, em seus colaboradores, a
motivação para a conquista. O líder, portanto, é um
modelo. Dessa forma, consegue motivar as pessoas
e fazer com que elas se comprometam, transmitin-
do-lhes sinergia, amizade, companheirismo e satis-

fação. É, dessa forma, que nasce
um time de vencedores, mantido,
certamente, pela parceria de todos.

Cabe ressaltar também que as
pessoas integradas nas equipes ne-
cessitam cultivar, até mesmo, va-
lores como união, respeito, coope-
ração, participação, envolvimento
e comprometimento.

Juntos somos fortes; nada
mais verdadeiro do que essa frase.
A sobrevivência de uma empresa
está relacionada com seu conceito
de união e como ela vai passar isso
a seus colaboradores. Com o tra-
balho em conjunto, as pessoas de-
senvolvem seu espírito de coope-
ração e é dele que nasce o mais
nobre dos sentimentos, o afeto.

A verdadeira equipe equilibra
egos, ensaia com afinco a humil-
dade de cada colaborador, treina
intensivamente o reconhecimento,
incentiva, com firmeza, a satisfa-
ção de todos. Equipes vencedoras
são formadas por pessoas que não
pensam somente em sua vitória

pessoal, mas no todo. Vibram pelas conquistas dos
colegas e entendem que o sucesso deles é tam-
bém seu.

Alimentar o trabalho em equipe é, acima de
tudo, uma questão de sobrevivência e exige dedica-
ção e persistência. O resultado geral conquistado no
conjunto de atitudes acentua o progresso de cada um.

Afinal, é em um grande time de vencedores
que encontramos o alimento para nossas vitórias
individuais.

Gilberto Wiesel

Toda equipe
necessita de um
líder capaz de
orientar, mostrar
caminhos e gerar
grandes resultados

Gilberto Wiesel é consultor de empresas, conferencista, graduado em Administração de Empresas.
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QUALIDADE DE VIDA

secretária-executiva Elizabeth teve que mudar
de emprego para poder viver com mais tran-

qüilidade. Sempre trabalhando mais de 12 horas por
dia, Elizabeth vivia dividida entre as responsabili-
dades com o trabalho e a vida pessoal. “Minha vida
era muito tumultuada. Eu saía cedo de casa e passa-
va todo o dia em função do trabalho. Não tinha ho-
rário certo para almoçar, nem para ficar com meus
filhos. Havia uma cobrança muito grande e eu vivia
sempre sob tensão”, diz Elizabeth.

 Conciliar trabalho e vida pessoal tem sido um
desafio constante para os trabalhadores de todo o
mundo. O aumento da carga de trabalho, prazos
apertados, competitividade acirrada, necessidade de
aprendizado constante e, principalmente, relações
conflituosas são as principais causas do estresse no
ambiente de trabalho.

A

Como lidar com o
estresse no trabalho
Estresse em estágio avançado interfere negativamente na vida pessoal
e profissional. Para evitar prejuízos, as empresas desenvolvem
programas para melhorar a qualidade de vida de seus colaboradores

Quando o estresse começou a interferir na
qualidade do trabalho de Elizabeth, vieram as recla-
mações dos chefes. “Percebi que não dava mais para
viver com tanta tensão. Deixei o emprego e passei
por um tratamento para aliviar o estresse. Depois
disso, estabeleci uma outra rotina para minha vida.
Faço todos os dias uma boa caminhada antes de ir
para o trabalho, procuro não trabalhar mais que oito
horas e, pelo menos três vezes por semana, almoço
em casa com meus filhos”, conta Elizabeth.

O administrador de empresas, Homero Reis,
lamenta o fato de existirem empresas que não se
preocupam com a qualidade de vida dos seus cola-
boradores. “Por terem uma visão equivocada do seu
papel social, muitos empresários e gestores fazem
de suas organizações ‘fábricas de fazer doido’. Nas
empresas sérias, os programas de qualidade de vida

Por Marilda Bezerra
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QUALIDADE DE VIDA

no trabalho são elementos-chave de competência e
produtividade, afirma Homero.

A principal causa do estresse no ambiente de
trabalho, segundo o consultor de Empresas, Gilclér
Regina, é a pressão por resultados, aliada a um am-
biente de trabalho carregado, com competição exa-
gerada e não sadia. “As pessoas sentem-se vigiadas,
o que gera um ambiente de desconfiança e insegu-
rança. Os funcionários têm a sensação de que po-
dem ser tirados do time a qualquer momento.”

Segundo o presidente da Associação Brasileira
de Qualidade de Vida (ABQV), Alberto Ogata, o
estresse interfere negativamente na qualidade de vida
das pessoas e afeta a produtividade no trabalho.
“Quando uma pessoa está com estresse, sua dispo-
sição física fica fragilizada, assim como a mente, o
que significa que o corpo não está plenamente sau-
dável. Com isso, pequenas questões do dia-a-dia
crescem e assumem um peso bem maior que o de-
vido. Os problemas do trabalho são levados para
casa e acabam por influenciar de forma negativa
todos os membros da família”, explica Ogata.

Quando a empresa não se preocupa com a
qualidade de vida de seus colaboradores, as

Alberto Ogata: o alto índice de estresse
faz a pessoa perder a concentração e o
trabalho não rende
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QUALIDADE DE VIDA

Veja como controlar o estresse

Comportamento na vida pessoal
• Preserve sua liberdade pessoal e os momentos de privacidade;
• Pense sempre nos outros antes de agir;
• Esteja sempre perto das pessoas com quem você tem mais afinidade;
• Valorize suas férias e os finais de semana;
• Viaje sempre que possível. Visite os amigos periodicamente;
• Procure contato com ambientes que lhe tragam prazer;
• Aprenda a “desligar-se” de suas obrigações nos momentos de lazer;
• Mantenha um bom peso. Pratique atividade esportiva regularmente.

Comportamento na vida profissional
• Escolha as pessoas mais calmas para se relacionar no trabalho;
• Evite ser interrompido durante suas tarefas;
• Dê atenção a um assunto de cada vez;
• Não adie problemas desconfortáveis;
• Administre bem seu tempo. Organize seu horário de maneira que sobre tempo;
• Determine as prioridades diariamente;
• Procure não almoçar no ambiente de trabalho. Se possível, caminhe um pouco após o almoço;
• Evite trabalhar em locais com muitos ruídos;
• Em situações de grande tensão, faça uma pausa no trabalho de 60 a 90 minutos, desli-

gando-se dos problemas;
• Não encare todas as situações como desafio;
• Estabeleça seus limites;
• Negocie prazos compatíveis para a realização de projetos importantes.

Fonte: Dr. Godofrêdo Chaves Sampaio

(http://www.hospitalpitangueiras.com.br/doencas/stress.htm)

conseqüências redundam em sérios prejuízos. Se-
gundo Ogata, o alto nível de estresse faz a pessoa
perder a concentração e seu trabalho não rende o
equivalente ao desempenho de uma pessoa saudá-
vel. “Podemos dizer que essa pessoa fará com que
a empresa tenha sua produtividade, qualidade,
competitividade e lucro comprometidos.”

Esse sofrimento pode ser evitado, quando as em-
presas desenvolvem programas de gestão do estresse,
com monitoramento de comportamentos e implanta-
ção de ações que melhorem a vida das pessoas e seu
conseqüente desempenho. “Algumas ações como rela-
cionamento com colegas, apoio em lazer, tratamentos
individuais quando necessário, apoio e aconselhamento
familiar, correção de procedimentos fazem parte do pro-
grama de gerenciamento do estresse”, explica Gilclér.

No mundo inteiro, segundo dados da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 30% dos trabalha-
dores têm sintomas de depressão e transtornos de
ansiedade, como síndrome do pânico ou estresse.

No Brasil, as estatísticas não medem esse drama,
traduzindo a insensibilidade de nossa memória
escravista em relação ao trabalho.

Uma pessoa com um quadro mais avançado de
estresse sofre de um cansaço excessivo, fica doente
com freqüência, podendo até chegar à incapacidade
de trabalhar. Segundo a psicóloga Marília Pereira, para
evitar que o estresse aumente e chegue a prejudicar o
dia-a-dia, a pessoa deve prestar atenção em alguns sin-
tomas. “Insatisfação com tudo, irritabilidade,
explosividade, reclamações mais freqüentes que o ha-
bitual, insônia ou sono agitado, diminuição do rendi-
mento, distração são sinais de que o estresse está au-
mentando”, explica a psicóloga.

Para aliviar o estresse, Gilclér Regina recomen-
da que as pessoas busquem um humor maior pela
vida, pelo cotidiano, além de ações e resultados, para
manter a mente em equilíbrio.”Quando o trabalho é
um prazer, a vida é uma alegria, e, quando o traba-
lho é um dever, a vida é uma escravidão.”
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FENACON

onforme consta do calendário da entidade, foi
realizada, em Brasília no dia 30 de novembro,

a última Assembléia Geral do Conselho de Repre-
sentantes da Fenacon, prevista para 2006. Presidida
por Carlos José de Lima Castro, presidente da enti-
dade, a Assembléia teve a presença dos vice-presi-
dentes e diretores da Fenacon e dos presidentes e
representantes dos sindicatos filiados.

Na Assembléia, foram discutidos diversos as-

C suntos de interesse do sistema Fenacon e aprovada
a Proposta Orçamentária para o exercício de 2007.
No mesmo dia, houve uma Assembléia Extraordi-
nária para discutir alterações no estatuto da entida-
de. A Assembléia aprovou alterações na forma de
escolha dos locais de realização das Convenções
Nacionais das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações
e Pesquisas (Conescaps).

Fenacon faz a última Assembléia do ano

om o objetivo de provocar uma reflexão sobre
a necessidade de os diretores e presidentes da

Fenacon e dos Sindicatos filiados atuarem como lí-
deres capazes de proporcionar resultados, foi reali-
zado, em Brasília, nos dias 30 de novembro e 1º de
dezembro, o treinamento “Liderança para Resulta-
dos”, ministrado pelo consultor de empresas Celso
de Souza.  Com foco na psicologia aplicada aos ne-
gócios, Celso trabalhou conteúdos como auto-
conhecimento do perfil de líder e as competências
de um líder de resultados.

Na avaliação do presidente do Sescap-CE,
Pretextato Quaresma, o treinamento vai ajudar e
muito os  dirigentes dos sindicatos a terem uma vi-
são mais empreendedora e de organização adminis-
trativa. “Foi tão válido esse treinamento, que estão
pensando em oferecer treinamentos semelhantes
para os empresários filiados ao Sescap-CE”, diz.

C
Treinamento I

s funcionários dos Sindicatos filiados, respon-
sáveis de execução operacional das ativida-

des relativas à emissão e controle das contribuições
e rendas sindicais também  receberam treinamento.
O evento, que ocorreu em Brasília, nos dias 30 de
novembro e 1º de dezembro, teve como objetivo
obter esclarecimentos sobre os aspectos legais da
cobrança de contribuições e emissão de guias de
contribuição sindical.

O

Durante o treinamento, o assessor jurídico da
Fenacon, Josué José Tobias, falou da base legal para
as receitas sindicais e o assistente de projetos, José
Luiz, juntamente com o diretor da TCS Sistemas,
Ricardo Timmers, ministrou os módulos sobre a
operacionalização do sistema de gerencial das enti-
dades de classe.

No treinamento, aberto pelo vice-presidente
institucional da Fenacon, Valdir Pietrobon, os parti-
cipantes, além de receber todas as informações so-
bre o modo como utilizar o sistema no dia-a-dia de
trabalho, puderam tirar dúvidas.

Treinamento II

Celso Souza:
É fundamental
para o sucesso
da gestão que
os dirigentes
conheçam suas
habilidades
de líder
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O Sescap-PE está recebendo peças antigas tí-
picas de um escritório de contabilidade. As peças
farão parte do museu sediado no sindicato, mas ser-
virão à sociedade, pois estarão em exposições
itinerantes em outras entidades de classe, eventos,
etc. O objetivo é contribuir para a valorização da
profissão contábil, mantendo viva a memória das
empresas desse ramo representado pelo sindicato.

 Desde o lançamento do museu, em outubro,
os associados já começaram a fazer suas doações

Sescap-Pernambuco

Sescap-Pernambuco inaugura museu
para o acervo, que agora já conta com algumas relí-
quias, como máquinas de datilografia, impressoras
e computadores antigos, entre outros utensílios de
escritório, livros e outros artigos de relevância his-
tórica. A doação dos associados é registrada com
uma etiqueta que identifica a empresa doadora.

Informações e Doações: Sescap-PE - Rua José
Aderval Chaves, 78 sala 406 - Boa Viagem. Fone: 3463-
4762/3467-7499 - Fax: 3327-6324.
Horário de Atendimento: 8 às 12hs e 14 às 18h

Ocupando uma área de cinco mil metros qua-
drados e com uma expectativa de público de 20
mil pessoas, a Feira do Empreendedor, evento de
iniciativa do Sebrae, aconteceu no Parque

Aris tófanes
Fe rnandes ,
em Parnami-
rim, dentro
da programa-
ção da 44ª
Festa do Boi,
no período
de 17 a 21 de
outubro.

Sescon-RN participa de Feira do Empreendedor
Sescon-Rio Grande do Norte

 Dentro do mix da feira, foi possível assistir a
palestras, encontrar informações sobre abertura de
novos negócios e oportunidades de franquias em
diversos setores.   

O Sescon-RN, em parceria com o Conselho
Regional de Economia do Rio Grande do Norte,
montou um estande, onde contadores e economis-
tas se revezaram para atender à população e dar
orientações/instruções sobre o modo como gerir
um negócio. Dentro do espaço também aconte-
ceu o “Feirão dos impostos”, uma idéia do Sescon-
RN, que  visa demonstrar, de forma bastante sim-
ples, à população em geral quanto de impostos se
paga pelos produtos consumidos”.

REGIÃO NORDESTE

 Vice-Presi-
dente do

Sescon-RN e
presidente do

Corecon-RN
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Foi um sucesso a terceira edição da campanha
lançada pelo Sescon Grande Florianópolis para a en-
trega da Declaração Anual de Isento (DAI 2006) das
Pessoas Físicas. Somente em Palhoça, região metro-
politana de Florianópolis, 1.250 pessoas foram aten-
didas. Em Biguaçu, em apenas três dias de evento,
mais de 350 pessoas cumpriram com suas obriga-
ções. Na capital, durante os primeiros dias da cam-
panha, foram aproximadamente 200 atendimentos,
além das inúmeras declarações entregues nas cida-
des de Tijucas, Canelinha, Major Gercino, Nova
Trento, São João Batista e São José.

A meta até o final da campanha, que encerra
dia 25 de novembro, é que outras mil pessoas se-
jam beneficiadas pelo serviço oferecido gratuitamen-
te pelo Sescon-GF.

A campanha acontece em locais de grande mo-

Sescon-Grande Florianópolis

Terceira edição da campanha do CPF é um sucesso

A campanha
foi realizada
no Beira-Mar
Shopping

vimentação, como shopping
centers, prefeituras, câmaras
de vereadores, terminais de
ônibus, entre outros. Conta-
bilistas voluntários trabalha-
ram em forma de mutirão e
prestaram um grande apoio
à comunidade da Grande
Florianópolis.

Vale lembrar que quem
não declarar até o dia 30 de
novembro, poderá sofrer contratempos como a pen-
dência ou suspensão do CPF. Estão obrigadas à apre-
sentação dessa declaração todas as pessoas físicas que
possuem CPF e que ficaram dispensadas da apresenta-
ção da Declaração de Ajuste relativa ao ano de 2005,
cujo prazo venceu em 28 de abril de 2006.

REGIÃO SUL

A empresa Escritório Contábil Itá S/S da cidade
de Itá-SC é a associada de número 600 do Sescon-
SC. Jaime Bonatto, um dos sócios da empresa,
recebeu  a visita de Elias Nicoletti Barth, diretor-ad-
ministrativo do Sescon-SC, e oficializou sua associa-
ção, tendo ao seu lado Edenir Brusamarello, um dos
sócios da empresa Corpel Contabilidade, da cidade

Associado Sescon-SC número 600

Sescon-Santa Catarina

de Concórdia/SC, também associada do Sescon-SC,
e da qual Jaime também participa como sócio.

O presidente do Sescon-SC, Luiz Antonio
Martello, agradeceu a participação de todos no traba-
lho de ampliação da base do Sescon de Santa Catarina.
“Parabéns aos empresários e obrigado pela confiança
depositada nesta parceria”, disse Martello.

Na sexta-feira, 29 de setembro, em Joinville, o
Sescon-SC, por meio de seu presidente Luiz
Antonio Martello, ao lado da supervisora-geral do
Bolshoi, Jô Braska Negrão, do presidente, Valdir
Steglich, assinou contrato de cooperação com a Es-
cola de Teatro Bolshoi no Brasil. O acordo tem como
principal objetivo divulgar o projeto social, cultural
e educacional do Bolshoi e prestar esclarecimentos
sobre as leis de mecenato, por meio de doações de
incentivo fiscal.

Martello destacou que os contadores são os
melhores divulgadores das leis de incentivo fiscal aos
empresários. “Então, essa é uma oportunidade para
colaborar com a escola e uma forma de as empresas
exercerem seu lado social”, completou. Segundo ele,

Sescon-SC fecha acordo com Escola Bolshoi
há duas formas de doação: uma por meio do Fundo
Cultural e outra por intermédio da Lei Rouanet.

A Escola de Teatro Bolshoi na cidade de Joinville
é a única fora da Rússia.  É uma entidade sem fins
lucrativos, mantida pelos  “Amigos do Bolshoi”, em-
presas e pessoas físicas socialmente responsáveis que
apóiam o projeto por meio de serviços prestados pro
bono e patrocínios não incentivados ou incentivados
por leis. Atende principalmente às crianças carentes
vindas de todos os estados do Brasil, das quais 95%
são bolsistas, fazem suas refeições na escola e rece-
bem uma educação que visa não apenas o aprendi-
zado da dança, mas também o da língua inglesa, de
música, informática, comportamento, ética, enfim,
uma verdadeira escola de cidadania.
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Após quase 10 anos de tramitação, o Judiciário
impõe derrota ao Fisco do município de Coronel Vivi-
da, reconhecendo que as sociedades formadas por pro-
fissionais liberais, representadas pelo Sescap-PR, por
força do disposto no parágrafo 3º do art. 9º do Decre-
to-lei nº 406/68, têm direito ao ‘benefício’ de recolher
o ISS na modalidade de tributação fixa anual.

O Sescap-PR, por meio de mandado de segu-
rança, questionou em juízo a alteração promovida
pelo Decreto nº 4.729/03. Essa alteração impunha
às sociedades civis de prestação de serviços de pro-
fissão legalmente regulamentada, a partir de 8/9/
2003, uma ‘nova’ contribuição ao INSS instituída
para incidir sobre “os adiantamentos de resultado
pagos aos sócios a título de distribuição de lucros e
dividendos”, à alíquota de 20% (vinte por cento).

Em primeira instância, obteve-se liminar,

Sescap-PR

Sescap-PR obtém vitória no Judiciário
ratificada posteriormente, com a concessão da segu-
rança, que determinou a suspensão, para todas as
sociedades civis de prestação de serviços de profis-
são legalmente regulamentada, associadas ao Sescap/
PR, do recolhimento da contribuição previdenciária
ao INSS, calculada com base na alíquota de 20% in-
cidente sobre lucros e dividendos pagos antes da de-
monstração do resultado do período. Em segunda ins-
tância, o TRF manteve a decisão, que transitou em
julgado, tornando-se, portanto, definitiva.

Em 2005, o Sescap-PR ingressou no Judiciário,
questionando a sistemática adotada pela Prefeitura
de Cascavel na cobrança do ISS das empresas de
trabalho temporário. Pela legislação municipal, vi-
gente à época, a prática adotada consistia em exigir
o ISS, tomando como base de cálculo o valor total
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.

A Prefeitura de Cascavel, no último dia 15 de

setembro, publicou a Lei Complementar nº 36/
2006, que acrescentou, entre outros dispositivos,
o parágrafo 9º ao art. 167, que assim dispõe: “Na
prestação dos serviços a que se refere o subitem
17.05 não se inclui, na base de cálculo, o valor do
reembolso de salários e dos respectivos encargos
sociais, desde que não ultrapasse a 80% (oitenta
por cento) do total da nota fiscal.“

Decisão beneficia sociedades de Coronel Vivida
Além disso, a decisão determina que todo o

valor recolhido indevidamente deverá ser resti-
tuído aos contribuintes, devidamente corrigido
e atualizado desde a data da cobrança ilegal até
a data de seu efetivo pagamento, descontado o
montante equivalente ao tributo apurado pela
forma fixa anual.

Sescon-Campinas
REGIÃO SUDESTE

No dia 13 de setembro passado, na sede do
Sescon Campinas, tomou posse a nova diretoria do
sindicato, eleita  para o triênio 2006/2009.  Na opor-
tunidade, o presidente eleito, José Homero Adabo,
enfatizou  que “fará todos os esforços para consolidar
o Sescon Campinas como uma entidade forte e atuante
na representação dos interesses da categoria”.

Sescon Campinas tem nova diretoria
A nova diretoria é formada pelos: presidente,

José Homero Adado; vice- presidente, Gervásio de
Souza; vice-presidente-financeiro, Carlos José Tozzi;
diretor-financeiro, Sinésio Lúcio; vice-presidente-
administrativo, Osvijomar de Seixas Queiroz Júnior;
diretor-administrativo, Almir Frizzarin; e vice-presi-
dente-social Carlos Luiz Barroso Ehrenberg.

Ação do Sescap-PR modifica legislação do INSS
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A formatura da primeira turma do Projeto Qua-
lidade Necessária ocorreu no Jóquei Clube do Bra-
sil. O evento, que contou com o patrocínio da
Prosoft, se deu no dia 9 de novembro de 2006.

 O projeto, que está com a segunda turma,
lançada em julho de 2006, em andamento, visa pre-
parar as organizações para buscarem o reconhecimen-
to e o retorno de seu trabalho, com uma metodologia
patenteada e já implantada em aproximadamente 500
organizações nos estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Segundo Crislaine Kalkmann, direto-
ra-operacional da Diretiva Consultoria de Santa
Catarina, as empresas certificadas aptas a melhorar a
qualidade do seu produto ou serviço; a criar e man-
ter bons hábitos de trabalho, visando realizar todas
as tarefas com segurança e entusiasmo; a minimizar
o desperdício e o “retrabalho”; a aumentar gradati-
vamente a receita, com diminuição de custos em curto
e médio prazo; a aumentar gradativamente a satisfa-

PQN forma sua primeira turma
ção dos clientes; a melhorar o atendimento; a desen-
volver uma maior agilidade nos processos, com a di-
minuição da sobrecarga de trabalho.

As principais mudanças são quebra de antigos
paradigmas, reestruturação do ambiente, mudanças
de layout,  melhoria do atendimento, novos contro-
les, novas maneiras de gerar decisões estratégicas e
visão ampla de futuro diante do mercado.

O Sescon-RJ participou da primeira turma do
PQN, estando entre as 14 empresas recomendadas
ao Selo de Gestão da Qualidade Contábil, em con-
formidade com as normas ISO 9001:2000.

Segundo o presidente do Sescon, Guilherme
Tostes, o PQN traz um conjunto de procedimen-
tos que, se aplicados de forma adequada, são ca-
pazes de aumentar a eficiência da organização.
Esses procedimentos interferem principalmente na
qualidade de vida, organização e profissionalismo
das empresas.

O Sescon Baixada Santista realizou, nos dias
23 e 24 de novembro, em Santos, no Litoral de São
Paulo, o I Encontro das Empresas de Serviços
Contábeis da Baixada Santista, tendo como tema As
Perspectivas do Setor Contábil em 2020. O evento
reuniu 100 empresários e profissionais no auditório
do Sindicato, marcado por um bem elaborado mix
de palestras e reconhecido por sua qualidade pelo
Conselho Regional de Contabilidade (CRC-SP), o que
contou crédito para os auditores no Programa de
Educação Profissional Continuada, conforme a Re-
solução CFC nº 995/04.

    Orival da Cruz, presidente do Sescon-BS,
ressaltou o fato de o evento servir de alerta para o
empresariado contábil assimilar as mudanças que
estão revolucionando o setor e definir a melhor es-
tratégia para se adequar e continuar atuando com-
petitivamente. “Hoje, a atividade empresarial
contábil é completamente diferente da praticada há
alguns anos e mesmo da que se ensina nas faculda-
des”, disse Orival.

    O presidente da Fenacon, Carlos José de
Lima Castro, como um dos expositores, comentou
sobre os esforços da entidade para desburocratizar
o funcionamento das empresas, especialmente aque-
las dos segmentos representados. Considerou um

Sescon-Rio de Janeiro

I Encontro avalia perspectivas do setor contábil
avanço a aprovação da Lei
Geral da Micro e Pequena
Empresa e destacou a neces-
sidade da articulação de um
núcleo parlamentar para
ouvir os pleitos da Federa-
ção em Brasília.

   A palestra magna do
I Encontro, proferida pelo
deputado estadual Paulo
Alexandre Pereira Barbosa
(PSDB-SP), enfocou a res-
ponsabilidade do setor contábil no desenvolvimen-
to da Baixada Santista. Paulo Alexandre, o quinto
deputado estadual mais votado no Estado e o se-
gundo do seu partido, enfatizou a importância de
discutir o novo perfil do empresário contábil. “É
importante que o empresariado esteja mobilizado e
preparado para exercer sua função na sociedade,
tanto no âmbito da iniciativa privada, quanto no da
administração pública”, afirmou

    O I Encontro aconteceu no Sescon-BS, com
patrocínio das empresas Prosoft, Folhamatic,
Contmatic Phoenix, DP Comp, Certisign, Rizzieri e
Tecla Tipo, e apoio da Associação dos Contabilistas
de Santos (ACS), do Sescon-SP e da Fenacon.

Mesa de
autoridades
da solenidade
de abertura
do I Encontro
das Empresas
de Serviços
Contábeis
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Gestão de Pessoas na Prática

Lidar com pessoas sempre é um
desafio, mesmo para os experien-

tes gestores de empresas. O livro Ges-
tão de Pessoas na Prática, do consul-
tor Ricardo Xavier, veio para facilitar a
vida de quem, no dia-a-dia de traba-
lho, tem que gerenciar os mais diver-
sos tipos de conflito entre os colabora-
dores. A obra traz uma série de dicas,
baseadas na experiência de mais de
quinze anos em gestão de pessoas.

O livro, destinado a gestores e
assessores de Recursos Humanos,
mostra os principais pontos da gestão
de pessoas nas organizações, com
apresentação de problemas e solu-
ções, além de uma série de sugestões
para reduzir a tensão natural sentida
pelo gestor diante dos problemas e
desafios.

Nos 29 capítulos, o autor abor-
da todos os principais pontos da roti-
na de Recursos Humanos, como: re-
crutamento e seleção de pessoal, contratação e de-
missão, integração dos novos colaboradores, moti-
vação, avaliação de desempenho, problemas de re-
lacionamento na equipe, comunicação, competição
e resistência a mudanças.

Segundo Ricardo Xavier, fatores externos, tais
como a evolução da tecnologia, afetam diretamente
as organizações e as pessoas. O autor ressalta que
esses fatores influenciam o ambiente de trabalho de
quatro maneiras distintas: 1) Economicamente: uma
mudança tecnológica, por exemplo, pode piorar sig-
nificativamente a situação de uma empresa. Um pro-
fissional pode perder o emprego, se a empresa em
que ele trabalha for afetada por uma queda nas ven-
das; 2) Financeiramente: uma empresa que passa a
vender menos, certamente terá problemas de caixa;
3) Operacionalmente: empresas podem ter dificul-
dades operacionais, quando, por exemplo, um de
seus profissionais é transferido e, por isso, precisa
mudar seu horário, interromper seu MBA, etc.; 4)
Psicossocialmente: as pessoas ficam tensas e
estressadas, o que propicia conflitos e dificuldades
de retomada do equilíbrio emocional.

Gestão de
Pessoas na Prática

 Ricardo Xavier
Editora Gente

R$ 30,00

No livro, que é um verdadeiro
manual de gestão de pessoal, o au-
tor ressalta que administrar empresas
é garantir resultados satisfatórios para
a organização e para seus colabora-
dores, uma tarefa nem sempre fácil.

O autor ressalta que o desen-
volvimento de pessoal deve ser  uma
estratégia inteligente para qualquer
organização e a empresa tem de de-
senvolver programas eficientes para
isso, no âmbito corporativo. Segun-
do Xavier, é comum muitos gestores
travarem suas próprias carreiras por
não agirem de tal forma que os seus
subordinados evoluam. O enfoque
errôneo da função e a falta de com-
promisso com os subordinados, a in-
veja e o egoísmo são fatores que con-
tribuem para o comportamento ina-
dequado de alguns gestores.

A obra traz um série de orien-
tações sobre o modo como o gestor

deve agir para facilitar o crescimento de todos os
membros de sua equipe e destaca os principais in-
dicadores de potencial de crescimento: motivação
para crescimento, disposição para assumir funções
mais complexas e desafiadoras; empenho, nível de
esforço empregado nas tarefas; nível de responsabi-
lidade na execução de tarefas; interesse pelos as-
suntos da área e da empresa; nível de aceitação da
função e auto-estima funcional, isto é, nível de or-
gulho pela função exercida, qualificação intelectu-
al; qualificação emocional, nível de esforço de
autodesenvolvimento.

O autor também não deixa de tocar em assun-
tos polêmicos que interferem negativamente na pro-
dutividade da equipe, como aplicação de medidas
disciplinares, resistência às mudanças e competição
no trabalho.

Gestão de Pessoas na Prática traz uma série de
orientações bastante úteis para aqueles a quem cabe
gerenciar pessoas, além de se dirigir também àqueles
que desejam tomar decisões acertadas e apostar em
condutas adequadas ao ambiente corporativo.

Os desafios e as soluções
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A obra apresenta as práticas contábeis oriundas da Lei das Sociedades por
Ações, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC) e os pronunciamentos do Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil (IBRACON).  A publicação,  destinada a executivos das áreas contábil, finan-
ceira e tributária, além dos assuntos contábeis, traz aspectos tributários bastantes
úteis à rotina de trabalho dos executivos.

Guia para pesquisas de práticas contábeis

Autor: Taiki Hirashima - Editora: Atlas

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Na obra, dividida em duas partes, o autor aborda a importância do plano de
negócio para o sucesso do empreendimento e apresenta a metodologia de elabora-
ção de um plano de negócios. O livro, que traz ainda um checklist para avaliar o
plano e suas conclusões, é um manual que ensina na prática como montar um
plano de negócios, com exemplos que incluem situações comuns à Indústria, ao
Comércio e ao setor de Serviços. Segundo o autor, um plano deve ter equilíbrio
entre ciência e arte, entre a visão e o sonho, entre o sonho e a realização e entre a
pretensão e a realização.

Manual de plano de negócios
Fundamento, processos e estruturação

Autor: Luiz Antonio Bernardi - Editora: Atlas
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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SESCAP - ACRE
Presidente: Sérgio Castagna
End.: Av. Getúlio Vargas, 130, Sls. 208/209, Centro
CEP: 69900-660 - Rio Branco/AC - Tel.: (68) 3222-8123
sescapac@ibest.com.br - www.sescap-ac.org.br
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

SESCAP - ALAGOAS
Presidente: Milene Rocha da Silva
End.: Rua João Correia de Araújo, 193, Farol
CEP: 57050-470 - Maceió/AL - Tel.: (82) 3338-2021
sescap-al@hotmail.com  - Cód. Sindical: 002.365.89638-8

SESCAP - AMAPÁ
Presidente: Márcio Lélio P. do Nascimento
End.: Av. Ana Nery, 1.148, Bairro Jesus de Nazaré
CEP: 68908-190 - Macapá/AP - Tel.: (96) 3223-1604
sescap_amapa@hotmail.com - www.sescapamapa.com.br
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

SESCON - AMAZONAS
Presidente: Wilson Américo da Silva
End.: Rua Monsenhor Coutinho, 477, Sl. 5, Centro
CEP: 69010-110 - Manaus/AM - Tel.: (92) 3233-2336
sesconam@vivax.com.br - Cód. Sindical: 002.365.91072-0

SESCAP - BAHIA
Presidnete: Fernando César Passos Lopo
End.: Av. Antonio Carlos Magalhães, 2.573, Sl. 1.205/6,
Ed. Royal Trade, Candeal de Brotas - CEP: 40289-900
Salvador/BA - Tel.: (71) 3452-4082
sescapba@sescap-ba.org.br - www.sescap-ba.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90858-0

SESCON - BAIXADA SANTISTA
Presidente: Orival da Cruz
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: Gelasio Francener
End.: Rua 15 de Novembro, 550, 10° andar,
Sl. 1.009/1.010 - CEP: 89010-901 Blumenau/SC
Tel.: (47) 3326-0236
sesconblumenau@sesconblumenau.org.br
www.sesconblumenau.org.br
Cód. Sindical: 002.365.89502-0

SESCON - CAMPINAS
Presidente: José Homero Adabo
End.: Av. Irmã Serafina, 863, 2° andar, Sl. 21/22,
Ed. Sada Jorge, Centro - CEP: 13015-201 – Campinas/SP
Tel.: (19) 3239-1845 - sesconcampinas@uol.com.br
www.sesconcampinas.org.br
Cód. Sindical: 002.365.97193-2

SESCAP - CEARÁ
Presidente: Pretextato S. Quaresma
End.: Av. Washington Soares, 1.400, Sl. 401, Edson
Queiróz - CEP: 60811-341 – Fortaleza/CE
Tel.: (85) 3273-5083 - sescapce@sescapce.org.br
www.sescapce.org.br  - Cód. Sindical: 002.365.88157-7

SESCON - DISTRITO FEDERAL
Presidente: Paulo Cesar Terra
End.: SHCS, Qd. 504, Bl. C, Subsolo, Lj. 60/64,
Asa Sul, Entrada W2 - CEP: 70331-535 – Brasília/DF
Tel.: (61) 3226-1269 - sescondf@sescondf.org.br
www.sescondf.org.br - Cód. Sindical: 002.365.04303-2

SESCON - ESPÍRITO SANTO
Presidente: Rider Rodrigues Pontes
End.: Av. Princesa Isabel, 15, Edifício Martinho de Freitas,
Sl. 1105/1111, Centro - CEP: 29010-361 - Vitória/ES
Tel.: (27) 3223-4936 -  sescon@sescon-es.org.br
www.sescon-es.org.br - Cód. Sindical: 002.365.04904-9

SESCON - GOIÁS
Presidente: Edson Cândido Pinto
End.: Rua 61, n° 146, Centro (Térreo) - CEP: 74045-080
Goiânia/GO - Tel.: (62) 3212-4477
sescongoias@sescongoias.org.br -
www.sescongoias.org.br
Cód. Sindical: 002.365.05474-3

SESCON - GRANDE FLORIANÓPOLIS
Presidente: Maurício Melo
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

SESCAP - LDA
Presidente: José Joaquim Martins Ribeiro
End.: Rua Senador Souza Naves, 289, Sobreloja,
Ed. Euclides Machado - CEP: 86010-914 – 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. Jerônimo de Albuquerque, s/n°, Sl. 201,
Retorno do Calhau, Casa do Trabalhador - CEP: 65074-220
São Luís/MA - Tel.: (98) 3236.6971 - sescapma@uol.com.br
www.sescapma.org.br - Cód. Sindical: 002.365.90023-7

SESCON - MATO GROSSO
Presidente: Moacyr Rosa Coelho
End.: Rua Hollywood, 552, Jardim Califórnia,
CEP: 78070-345 - Cuiabá/MT - Tel.: (65) 3634-8371
sesconmt@terra.com.br - www.sescon-mt.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86025-1

SESCON - MATO GROSSO DO SUL
Presidente: Carlos Rubens de Oliveira
End.: Rua Maracaju, 13, Sl. 01 (Esquina com a Av.
Presidente Ernesto Geisel) – CEP: 79002-214 - 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: João Batista de Almeida
End.: Av. Afonso Pena, 748, 24° andar, Centro - CEP: 30130-003
Belo Horizonte/MG - Tel.: (31) 3273-7353
sescon@sescon-mg.com.br - www.sescon-mg.com.br
Cód. Sindical: 002.365.04937-5

SESCON - PARÁ
Presidente: Paulo Otávio Bastos Baker
End.: Av. Presidente Vargas, 640, 5º andar, Sl. 01,
Ed. Selecto, Campina - CEP: 66017-000 – Belém/PA
Tel.: (91) 3212-2558 - sesconpa@nautilus.com.br
www.sescon-pa.org.br - Cód. Sindical: 002.365.90145-4

SESCON - PARAÍBA
Presidente: João Pereira Alves Júnior
Av. Dom Pedro I, 970 - Centro - CEP 58013-021 - João
Pessoa/PB - Tel.: (83) 3222-6922 - sesconpb@gmail.com
Cód. Sindical: 002.365.90755-0

SESCAP - PARANÁ
Presidente: Mário Elmir Berti
End.: Av. 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: Adelvani Braz da Silva
End.: Rua José Aderval Chaves, 78, 4° andar,
Sl. 403, 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: Tertulino Ribeiro Passos
End.: Rua Onorio de Paiva, 607, Piçarra, CEP: 64001-510
Teresina/PI - Tel.: (86) 3223-2682/3222-7372
sesconpi@analisecontabilidade.com.br
Cód. Sindical: 002.365.90801-7

SESCON - PONTA GROSSA
Presidente: Aguinaldo Mocelin
End.: Rua XV de Novembro, 301, 6º andar, Sl. 67/68,
Ed. Dr. Elyseu - CEP: 84010-020 – Ponta Grossa/PR
Tel.: (42) 3028-1096 - sesconpg@interponta.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91178-6

SESCON - RIO DE JANEIRO
Presidente: Guilherme Tostes
End.: Av. Passos, 120, 7° andar, Centro - CEP: 20051-040
Rio de Janeiro/RJ - Tel.: (21) 2233-8899
sesconrj@sescon-rj.org.br - www.sescon-rj.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86767-1

SESCON - RIO GRANDE DO NORTE
Presidente: Edson Oliveira da Silva
End.: Rua Romualdo Galvão, 986 - Lagoa Seca
CEP 59056-100 - Natal/RN - Tel.: (84) 3201-0708
sescon@sescon-rn.com.br - www.sescon-rn.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91069-0

SESCON - RIO GRANDE DO SUL
Presidente: Luiz Carlos Bohn
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: João Aramayo da Silva
End.: Rua Alexandre Guimarães, 1189 - Bairro Areal
CEP: 78916-450 - Porto Velho/RO - Tel.: (69) 3223-7577
sescap-ro@uol.com.br - www.sescap-ro.com.br
Cód. Sindical:  002.365.91126-3

SESCON - RORAIMA
Presidente: Auxiliadora Oliveira de Araújo
End.: Rua Prof. Agnelo Bitencout, 390, Galeria Ajuri,
Sala 5, Centro - CEP: 69301-430 – Boa Vista/RR
Tel.: (95) 3624-4588 - sesconrr@hotmail.com
Cód. Sindical: 002.365.04959-6

SESCON - SANTA CATARINA
Presidente: Luiz Antonio Martello
End.: Av. Juscelino Kubitschek, 410, 3º andar,
Bloco B, Sls. 306/308 - CEP: 89201-906 – Joinville/SC
Tel.: (47) 3433-9849 - sesconsc@sesconsc.org.br
www.sesconsc.org.br - Cód. Sindical: 002.365.02808-4

SESCON - SÃO PAULO
Presidente: Antonio Marangon
End.: Av. Tirandentes, 960, Luz - CEP: 01102-000
São Paulo/SP - Tel.: (11) 3328-4900
sesconsp@sescon.org.br  - www.sescon.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86257-2

SESCAP - SERGIPE
Presidente: José Cicinato Vieira Mello
End.: Rua Urquiza Leal, 15 A 1º Andar – Bairro Salgado
Filho - CEP 49020-490 – 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: Celestino Oscar Loro
End.: Rua Ítalo Victor Bersani, 1.134,
Jardim América - CEP: 95050-520 - Caxias do Sul/RS
Tel.: (54) 3222-7831 executivo@sesconcxs.com.br
ww.sesconserragaucha.com.br
Cód. Sindical: 002.365.87490-2

SESCON - SUL FLUMINENSE
Presidente: Vera Lúcia Pires Nunes
End.: Av. 17 de Julho, 280, Lj. 02, Aterrado,
Ed. Minas Gerais - Volta Redonda/RJ – CEP: 27213-200
Tel.: (24) 3347-1298 - sesconsul@sesconsul.com.br
www.sesconsul.com.br
Cód. Sindical: 002.365.05022-5

SESCAP - TOCANTINS
Presidente: Gilvane Ferreira da Silva
End.: Av. LO 03, Qd. 104 Sul, Lts. 01 a 10
Salas 262/263 – C. Comercial Wilson Vaz,
Plano Diretor Sul, – Palmas/TO - CEP: 77020-028
Tel.: (63) 3215-2438 - sescapto@uol.com.br
Cód. Sindical: 002.365.91124-7

SESCON - TUPÃ
Presidente: Hamilton D. Ramos Fernandez
End.: Rua Carijós, 481, Centro - CEP: 17601-010
Tupã/SP - Tel.: (14) 3496-6820
sescontupan@unisite.com.br
Cód. Sindical: 002.365.90844-0

Empresário de serviços, entre em contato com seu sindicato por e-mail.
É mais rápido e econômico. Critique, reivindique, opine, faça sugestões aos seus

dirigentes. Eles querem trabalhar por você, em defesa de sua empresa.






