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Sucesso da 10ª Conescap confirma posição de destaque
do setor de serviços no cenário político-econômico
nacional. Temas sobre valores humanos, excelência e
gestão também foram preponderantes

Grandioso



SESCAP - Acre
Pres.: Sergio Castagna
Av. Getúlio Vargas, 130, sala 205 - Centro
69900-660 - Rio Branco/AC
Tel.: (68) 223-8177/223-3452
sescapac@ibest.com.br
www.sescap-ac.org.br
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

SESCON - Alagoas
Pres.: Anastácio Costa Mota
R. Dr.Albino Magalhães, 185
57050-080 - Maceió/AL
Telefax: (82) 336-6038 / 336-3692
nortecal@uol.com.br
www.fenacon.org.br/sescon-al
Cód. Sindical: 002.365.89638-8

SESCAP - Amapá
Pres.: Aluisio Pires de Oliveira
R. Hamilton Silva, 2200, Bairro Trem
68906-480 - Macapá/AP
Telefax: (96) 223-1719
sescap_ap@uol.com.br
www.sescon-ap.org.br
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

SESCON - Amazonas
Pres.: Wilson Américo da Silva
R. Monsenhor Coutinho, 477 - sala 5 - Centro
69010-110 - Manaus/AM
Telefax: (92) 3087-6089 / 233-2336
sesconam@uol.com.br
www.fenacon.org.br/sescon-am
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

SESCAP - Apucarana
Pres.: Alicindo Carlos Moroti
R. Osvaldo Cruz, 359 - Centro
86800-720 - Apucarana/PR
Telefax: (43) 422-3913
aprogramacao@brturbo.com
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

SESCAP - Bahia
Pres.: Fernando César Passos Lopo
Av. Antonio Carlos Magalhães, 2573
12° andar, salas 1205/1206
Candeal de Brotas
40289.900 - Salvador/BA
Tel.: (71) 452-4082
Fax: (71) 452-9945
sesconba@terra.com.br
www.sescon-ba.com.br
Cód. Sindical: 002.365.90858-0

SESCON - Blumenau
Pres.: Carlos Roberto Victorino
R.15 de novembro, 550 - 10º andar
salas 1009/1010
89010-901 - Blumenau/SC
Tel.: (47) 326-0236 / Fax: (47) 326-3401
sesconblumenau@flynet.com.br
www.sesconblumenau.org.br
Cód. Sindical: 002.365.89502-0

SESCON - Caxias do Sul
Pres.: Moacir Carbonera
R. Ítalo Victor Bersani, 1134 - Jd. América
95050-520 - Caxias do Sul/RS
Tel.: (54) 222-7831 / 228-2425
Fax: (54) 222-7825
sescon@cic-caxias.com.br
Cód. Sindical: 002.365.87490-2

SESCON - Ceará
Pres.: Urubatam Augusto Ribeiro
Av. Washington Soares, 1.400 - sala 401,
Edson Queiróz
60811-341 - Fortaleza/CE
Tel.: (85) 273-4341
Fax: (85) 273-2255
sesconce@baydenet.com.br
www.sescon-ce.org.br
Cód. Sindical: 002.365.88157-7

SESCON - Distrito Federal
Pres.: Elizer Soares de Paula
SHC CR Quadra 504, Bloco C, Subsolo -
loja 64, Asa Sul - Entrada W2
70331-535 - Brasília/DF
Tel.: (61) 226-2456 / 226-1485 / 226-1269
Fax: (61) 226-1248
sescondf@sescondf.org.br
www.sescondf.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04303-2

SESCON - Espírito Santo
Pres.: Luiz Carlos de Amorim
R. Quintino Bocaiuva, 16, sala 903
29010-903 - Vitória/ES
Tel.: (27) 3223-3547 / Fax: (27) 3222-7589
sescon@sescon-es.org.br
www.sescon-es.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04904-9

SESCON - Goiás
Pres. Edson Cândido Pinto
Av. Goiás, 400 - 6º andar - sala 67 - Centro
74010-010 - Goiânia/GO
Telefax: (62) 212-4477
sescongo@ih.com.br
www.fenacon.org.br/sescon-go
Cód. Sindical: 002.365.05474-3

SESCON - Grande Florianópolis
Pres.: Walter Teófilo Cruz
R. Felipe Schmidt, 303, 9º andar, Centro
88010-903 - Florianópolis/SC
Telefax: (48) 222-1409
sescon@sesconfloripa.org.br
www.sesconfloripa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.88511-4

SESCON - Londrina
Pres.: Paulo Bento
R. Senador Souza Naves, 289 - sobreloja
86010-914 - Londrina/PR
Telefax: (43) 3329-3473
sescon@sercomtel.com.br
www.sesconlda.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90169-1

SESCON - Maranhão
Pres. Gilberto Alves Ribeiro
Av. Gerônimo de Albuquerque, s/n° - sala 201
Retorno do Calhau - Casa do Trabalhador
65051-200 - São Luís/MA
Telefax: (98) 246-7459 / 246-3653
sescon.ma@uol.com.br
www.elo.com.br/sescon
Cód. Sindical: 002.365.90023-7

SESCON - Mato Grosso
Pres.: João dos Santos
R. São Benedito, 851 - 1º andar - Lixeira
78010-800 - Cuiabá/MT
Tel.: (65) 623-1603 / Fax: 321-4831
sesconmt@terra.com.br
www.sescon-mt.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86025-1

SESCON - Mato Grosso do Sul
Pres.: Laércio José Jacomélli
R. Elvira Pacheco Sampaio, 681 - Jardim
Monumento
79071- 030 - Campo Grande/MS
Telefax: (67) 387.6094 / 387.5489
sesconms@sesconms.org.br
www.sesconms.org.br
Cód. Sindical: 002.365.87924-6

SESCON - Minas Gerais
Pres.: João Batista de Almeida
Av.Afonso Pena, 748 - 24º andar - Centro
30130-003 - Belo Horizonte/MG
Telefax: (31) 3273-7353
sescon@sescon-mg.com.br
www.sescon-mg.com.br
Cód. Sindical: 002.365.04937-5

SESCON - Pará
Pres.: Carlos Alberto do Rego Correa
Av. Presidente Vargas, 640 - 5° andar
Sala 01 - Campina
66017-000 - Belém/PA
Telefax: (91) 212-2558
sesconpa@nautilus.com.br
www.sescon-pa.org.br
Cód. Sindical: 002.365.90145-4

SESCON - Paraíba
Pres.Aderaldo Gonçalves do Nascimento Jr.
R. Rodrigues de Aquino, 267 -
3º andar - Centro
58013-030 - João Pessoa/PB
Tel.: (83) 222-9106
Fax: (83) 222-9106
sesconpb@jrcontag.jpa.com.br
www.fenacon.org.br/sescon-pb
Cód. Sindical: 002.365.90755-0

SESCAP - Paraná
Pres.: Valdir Pietrobon
R. Marechal Deodoro, 500 - 11º andar - Centro
80010-911- Curitiba/PR
Telefax (41) 222-8183
sescap-pr@sescap-pr.org.br
www.sescap-pr.org.br
Cód. Sindical: 002.365.88248-4

SESCAP - Pernambuco
Pres.: Almir Dias de Souza
R. José Aderval Chaves, 78, salas 407/408,
Boa Viagem
51111-030 - Recife/PE
Telefax: (81) 3327-6324
sescappe@vvision.com.br
www.sescappe.com.br
Cód. Sindical: 002.365. 88145-3

SESCON - Piauí
Pres.: Tertulino Ribeiro Passos
Av. José dos Santos e Silva, 2090
sala 201 - Centro
64001-300 - Teresina/PI
Telefax: (86) 221-9557 / 222-6337
sesconpi@analisecontabilidade.com.br
Cód. Sindical: 002.365.90801-7

SESCON - Ponta Grossa
Pres. Luiz Fernando Saffraider
R. XV de Novembro, 301 - 6° andar - salas
67 e 68 - Centro
84010-020 - Ponta Grossa/PR
Telefax: (42) 222-1096
sesconpg@uol.com.br
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

SESCON - Rio de Janeiro
Pres.: José Augusto de Carvalho
Av. Presidente Vargas, 542 - sala 1906 - Centro
20071-000 - Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 2233-8868
Telefax: (21) 2233-8899
sesconrj@terra.com.br
www.fenacon.org.br/sescon-rj
Cód. Sindical: 002.365.86767-1

SESCON - Rio Grande do Norte
Pres.: Edson Oliveira da Silva
R. Segundo Wanderley, 855-B, sala 122,
Barro Vermelho
59030-050 - Natal/RN
Tel.: (84) 201-0708
sescon.rn@uol.com.br
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

SESCON/ Rio Grande do Sul
Pres.: Tadeu Saldanha Steimer
R. Augusto Severo, 168 - São João
90240-480 - Porto Alegre/RS
Tel.: (51) 3343-2090
Fax: (51) 3343-2806
sescon-rs@sescon-rs.com.br
www.sescon-rs.com.br

Empresário de Serviços,
entre em contato com seu

sindicato através de e-mail.
É mais fácil, rápido e

econômico.
Critique, reivindique, opine,

faça sugestões aos seus
dirigentes. Eles querem
trabalhar por você, em
defesa de sua empresa.

SIECONT - Rondônia
Pres.: João Aramayo da Silva
Av. Carlos Gomes, 2292 - sala 04 - São
Cristóvão
78901-200 - Porto Velho - RO
Tel.: (69) 3026-2531
Fax: (69) 224-1922
siecont-ro@uol.com.br
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

SESCON - Roraima
Pres.: Vivaldo Barbosa de Araújo Filho
R. Coronel Mota, 1848, Centro
69301-120 - Boa Vista/RR
Telefax: (95) 623-2696
vivaldo@technet.com.br
Cód. Sindical: 002.365.04959-6

SESCON - Santa Catarina
Pres.: Vilson Wegener
Av. Juscelino Kubitschek, 410 - bloco B -
salas 306/308
89201-906 - Joinville/SC
Telefax: (47) 433-9849 / 433-1131
sesconsc@sesconsc.org.br
www.sesconsc.org.br
Cód. Sindical: 002.365.02808-4

SESCON - São Paulo
Pres.: Carlos José de Lima Castro
Av. Tiradentes, 960 - Luz
01102-000 - São Paulo/SP
Telefax: (11) 3328-4900
Fax: (11) 3328-4940
sesconsp@sescon.org.br
www.sescon.org.br
Cód. Sindical: 002.365.86257-2

SESCON - Sergipe
Pres.: Wladimir Alves Torres
R. Siriri, 496 - sala 3 - 1º andar - Centro
49010-450 - Aracaju/SE
Telefax: (79) 214-0722
sesconse@infonet.com.br
www.sescon-se.org.br
Cód. Sindical: 002.365.04999-5

SESCON - Sul Fluminense
Pres. Fulvio Abrami Stagi
R. Orozimbo Leite, 14, 2º andar, Centro
27330-420 - Barra Mansa/RJ
Telefax: (24) 3322-5627 / 3323-8318
sesconsul@uol.com.br
www.sescon-sulfluminense.org.br
Cód. Sindical: 002.365.05022-5

SESCON - Tocantins
Pres.: Antônio Luiz Amorim Araújo
Quadra 103 Norte (ACNO I) - conjunto 2 -
lote 10 - Centro
77013-020 - Palmas/TO
Telefax: (63) 215-5090 / 215-1596
audicon.to@terra.com.br
Cód. Sindical: 002.365.00000-7

Sindicatos das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas filiados à FENACON

Atualizado em 05.11.2003
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espaço do leitor

Fale com o editor: revistafenacon@fenacon.org.br
As mensagens, para esta seção, somente serão publicadas com a devida identificação do leitor:

Nome, Endereço Completo e Telefone.
Por motivos de espaço, a redação se reserva o direito de publicar de modo

resumido o conteúdo das cartas e e-mails dos leitores.

Simples
Queria cumprimentá-los pela defesa

de nossa classe contábil, principalmente
no que diz respeito à tentativa de inclusão
das empresas de Serviços no Simples
que, infelizmente, foi derrubada pelos
nossos presidentes. Mudou o titular, mas
a cabeça é a mesma.
Edison Ketzer
Panambi - RS
edik@profnet.com.br

Simples II
Gostaria que esta revista,

através de seu diretor, per-
guntasse diretamente ao
Lula, que não deve saber
nem o que é ser contador, o
porquê dele não assinar o
Simples para as empresas
contábeis. Pelo que sinto
parece que eles pensam que
nós vivemos num mar de
rosas e faturamos muito.
Raul Pereira Sampaio
Niterói - RJ
darasa@vnet.com.br

RFS
Sou consultor de gestão, professor

universitário, articulista, palestrante e
pesquisador. Após a leitura, faço mar-
cações nos textos e os guardo para
consulta/pesquisa futura. São, de fato,
úteis para meu trabalho profissional.
Sérgio Lopes
SL Consultoria & Treinamento
slcons@hotmail.com
Vitória-ES

Monografia
Trabalho em uma empresa de con-

tabilidade e estou cursando o 8.º semestre
do curso de Ciências Contábeis. Atual-
mente, estou fazendo meu trabalho de
conclusão de curso (monografia), cujo te-
ma é sobre as Microempresas e Empresas

de Pequeno Porte e também sobre o Sim-
ples - Sistema Integrado de Pagamentos
de Impostos e Contribuições. Gostaria de
solicitar, por gentileza, o envio de alguma
matéria sobre este assunto, por e-mail.
Lucimar de Sousa Rocha
reunidasassessoria@terra.com.br
Coxim - MS

Palavra do Presidente
Com muita surpresa, ao ler o edito-

rial ‘Conseguimos, mas não foi fácil...’ -
Revista Fenacon em Serviços, de agosto/

2003, deparei com o
texto: “alguém preci-
sa dizer a esses ‘em-
pregados do povo’
que sua missão é
facilitar, encontrar
soluções, diminuir as
dificuldades e atender
bem ao seu cliente.
Não estão sendo pa-
gos para criar proble-
mas e mais problemas
para os contribuintes,
os quais garantem os
seus salários”.

É com muita tristeza que vejo a inversão
de valores, responsabilizando o servidor
público pela má prestação de serviços,
quando todos sabem que ele é maior vítima
do sistema. Os contribuintes “que garantem
os seus salários”, não os remuneram
diretamente, nem mesmo oferecem as
melhores condições de trabalho.

Nunca se viu na história do serviço
público tal desmonte da máquina
administrativa com falta de recursos, falta
de pessoal e total falta de estrutura. Muito
útil, Senhor presidente, seria melhor se
informar das condições em que “esses
empregados do povo” exercem suas
atividades. Posso afirmar com muita
segurança que, se a máquina ainda não
parou, é porque os funcionários públicos
encontram soluções locais, com criatividade
“para atender bem ao seu cliente”.

Faço lembrar também que, pelo que o
contribuinte paga de tributos, ficar oito anos
sem aumento nos vencimentos e depois
sinalizar um reajuste de 1% é realmente
ofensivo. Como o Sr. pode ver, os contri-
buintes “não garantem bem nossos salário”.

 Nos últimos 12 anos, o Unafisco
Sindical tem denunciado toda essa situação.
Os auditores fiscais da Receita Federal, hoje
em torno de sete mil em atividade (quando
o efetivo necessário seria de pelo menos 20
mil) possuem a responsabilidade de auditar
todos os tributos internos de responsa-
bilidade da Receita Federal, além de portos,
aeroportos e fronteiras. Colegas são assas-
sinados e permanentemente ameaçados.

Mister se faz ressaltar, que não só “faci-
litar, encontrar soluções, diminuir as
dificuldades e atender bem ao seu cliente”
é a função do auditor fiscal da Receita
Federal, como também evitar o con-
trabando, a sonegação, a fraude tributária,
entre tantas atividades.
Eduardo Selio Mendes
Vice-presidente da Delegacia Sindical do
ABC, da Unafisco Sindical
e.selio@sti.com.br
unafisco.sandre@uol.com.br

Pedro Coelho Neto: Caro Eduardo,

recebi e agradeço os comentários sobre o

Editorial da RFS n.º 92. Você estaria

coberto de razão se tivéssemos nos referido

ao Funcionário Público como um todo.

Entretanto, se você observar, nos

referimos àqueles que detém o poder de

mudar as leis do nosso País, mas, quando o

fazem, é para aumentar a carga tributária

e complicar ainda mais a vida dos bra-

sileiros, aí incluídos os Funcionários Pú-

blicos, enquanto trabalhadores do Brasil.

Aliás, durante 25 anos fui professor da

Universidade Federal do Ceará e, hoje,

se não tivesse outra atividade, com

certeza estaria passando por dificuldades

financeiras. De qualquer forma, merece

aplausos a sua postura de sindicalista em

defesa dos seus representados.
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Pedro Coelho Neto

palavra do presidente

Não vem que não tem...

Marcelo Ventura

brasil político

Ainda adaptando-se à mais recente
garfada da Receita Federal, quando
aumentou a base de cálculo da CSLL -
Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, de 12 % para 32%, as empre-
sas de serviços estão, mais uma vez,
sobressaltadas com a possibilidade de
terem que suportar mais um aumento
na carga tributária, dessa feita por conta
de um entendimento distorcido por
parte dos fiscos municipais, da Lei
Complementar n.º 116, quando trata do
ISSQN - Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza.

Entendem algumas Secretarias de
Finanças que a LC 116 eliminou o
pagamento do ISSQN por parte das
empresas de profissões regulamentadas,
através de um valor fixo, nos moldes
estabelecidos pela Lei n.º 406. Essa
interpretação, para renomados juristas,
é totalmente descabida de respaldo le-
gal e, se transformada em Lei pelos
municípios, será motivo de uma leva de
ações contrárias à exigência.

A fim de dar sustentação a tese de
não abrangência das sociedades de
profissões regulamentadas, a Fenacon
acaba de contratar um dos mais

“Se verificarmos a situação

de penúria financeira da

união, dos estados e dos

municípios, podemos

concluir que o futuro

dos contribuintes é dos

mais sombrios”

brilhantes e respeitados tributaristas do
nosso País para elaborar um parecer
jurídico que, em breve, estará à disposição
dos nossos sindicatos representados.

Manda o bom senso que os senhores
prefeitos evitem um posicionamento con-
trário à lei, pois, assim procedendo, trarão
mais dificuldades para os seus municípios,
uma vez que, no lugar de contar com um
pombo na mão, ficarão a ver navios.

Como se vê, mais uma vez, milhares
de microempresas da área de serviços
poderão ser obrigadas a se defender con-
tra a sanha do fisco. Essa situação está
chegando às raias do insuportável, uma vez
que está a cada dia minguando o já irrisório
resultado desses pequenos negócios.

Será que os nossos diletos
‘companheiros’ encarregados de
arrecadar recursos para suprir as
necessidades dos entes públicos não
conseguem encontrar uma forma mais
criativa do que caçar a ‘galinha dos ovos
de ouro’ para cumprir suas missões?

Aliás, se verificarmos a situação
de penúria financeira da união, dos
estados e dos municípios, podemos
perfeitamente concluir que o futuro
dos contribuintes, verdadeiramente
os patrões dos entes públicos, é dos
mais sombrios.

Enquanto isso, é alardeado na
imprensa a aplicação de recursos em
supérfluos que, apesar de pequena
monta para os gastos de um País,
servem de símbolo do descaso no uso
do dinheiro público. Isso pode ser
comprovado com a pergunta: será que
o gestor compraria isso ou aquilo caso
o recurso saísse de seu bolso?

Por essa e por outras é que in-
sistimos na tese de que o problema
do nosso País não está na receita,
pois essa já atingiu o limite. O
problema está na despesa, incluídos
aqui os volumosos recursos que
sistematicamente são enviados para
o exterior em pagamento do serviço
da nossa dívida.

Entretanto, as nossas empresas são
sugadas por todos os meios, pelo
governo, pelos bancos, pelos serviços
públicos e seus constantes aumentos e,
ainda, são obrigadas a conviver numa
economia que beira a recessão, para
gáudio de quem?

Resta-nos gritar a plenos pulmões,
enquanto ainda estamos vivos, pois, se
continuar a situação que aí está, só nos
sobrará chorar o leite derramado e
contar uma triste história de uma
esperança que a cada dia se aproxima
mais da desesperança.

Pedro Coelho Neto
é presidente da Fenacon

pedrocoelho@fenacon.org.br
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simples

O Simples e as
empresas optantes

“A redução da carga tributária

no Simples é estimulante

 e animadora, tendo em

vista que ela gira em torno

de 40% a 50%”

O regime tributário criado em 1996
consiste, basicamente, na possibilidade de
a pessoa jurídica, enquadrar-se na
condição de microempresa ou de empresa
de pequeno porte, com recolhimento
mensal de tributos e contribuições
unificados, mediante inscrição no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Micros e Pequenas
Empresas - Simples.

A opção pelo Simples é definitiva para
todo o ano-calendário e submeterá a pessoa
jurídica ao regime do imposto unificado a
partir do primeiro dia do ano-calendário
seguinte ou do início de atividade.

A redução da carga tributária no Simples
é estimulante e animadora, tendo em vista
que ela gira em torno de 40% a 50% de
economia no recolhimento de impostos e
contribuições. Entretanto, é necessário, em
determinadas situações, compararmos com
os percentuais previstos na forma de
pagamento pelo Lucro Presumido ou Lucro
Real. Assim, podemos verificar nume-
ricamente qual o sistema mais vantajoso.

Uma das vantagens da opção pelo
Simples é o não recolhimento direto ao

INSS que representa em média 28,5%
(conforme a atividade) sobre a folha de
pagamento, 20% sobre pró-labore e 20%
sobre as remunerações dos autônomos.

Ao adotar o novo sistema, a empresa
fica dispensada desse pagamento do INSS
(parte patronal) incidente sobre a folha de
pagamento, rendimentos do pró-labore e
remunerações dos autônomos. Essa
vantagem alcança principalmente as
empresas que apresentam um gasto médio
com a sua folha de pagamento.

As empresas com atividades de
comércio e indústria em geral, bem como
as prestadoras de serviços, poderão optar
pelo Simples Federal, observado
primeiramente o limite da receita bruta
apurada no ano-calendário que é de até

R$ 1,2 milhão e as demais condições
previstas na IN SRF-355 de 2003.

As prestadoras de serviços, devido ao
impedimento que várias atividades têm em
optar pelo Simples, deverão verificar se o
seu ramo de atividade não é fato impeditivo
à opção prevista no artigo 9º da lei 9.317 de
1996, tendo em vista que a Receita Federal
vem excluindo várias empresa do sistema,
inclusive as atividades assemelhadas às de
profissão legalmente regulamentada que não
podem optar pelo Simples.

Os serviços de agências do correio,
agências de viagens e turismo, creches e
pré-escolas, auto escola e casas lotéricas
podem optar pelo Simples, não sendo
necessário consultar a Receita Federal, pois
estão previstas em Lei as suas permissões.

Listamos abaixo algumas atividades
que podem optar pelo Simples, segundo
decisões regionais da Receita Federal,
sendo esta apenas exemplificativa e não
exaustiva, cabendo à Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte confirmar
estas atividades, tendo em vista a
recente exclusão de mais de 80 mil
empresas do sistema:
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Por Edino Garcia

ATIVIDADES QUE PODEM OPTAR PELO SIMPLES

1. Aplicação de vacinas (compra e
venda e posterior aplicação)

2. Atendimento a planejamento de mar-
keting (exceto quando exerça ati-
vidade de propaganda e publicidade,
empresário, diretor ou produtor de
espetáculos, consultor ou jornalista)

3. Atividade de mineração (explorem
a prestação de serviços de extração
de minerais)

4. Cabeleireiro, manicure, depilação,
massagem e tratamento de pele
(desde que não dependa de profis-
sional habilitado)

5. Cobrança amigável (desde que não
ocorra a prestação de serviços de
advogados)

6. Cobrança e cadastro (exceto quando

caracterize atividades de consultoria
ou de cobrança judicial)

7. Coleta de dados (exceto quando depende
de serviços que caracterize atividades de
consultoria ou de estatística)

8. Comércio de produtos adquiridos
mediante franquia

9. Comércio pela internet (exceto quando
há necessidade de profissional de
programa ou análise de sistemas)

10. Confecções de painéis, adesivos,
placas e luminosos publicitários
(exceto quando há criação publicitária
neles inseridas)

11. Controle de portarias e serviços gerais
(desde que não caracterize serviços de
vigilância, limpeza, conservação e
locação de mão-de-obra)

12. Dedetização, desinsetização e
imunização de ambientes (desde que
não ocorra a locação desta)

13. Distribuidor de jornais e revistas (ex-
ceto quando realiza a intermediação
da venda de assinaturas)

14. Drogaria (desde que não preste
serviço de enfermaria)

15. Elaboração de vinhos vendidos
exclusivamente a granel (cuja venda
seja realizada exclusivamente a granel)

16. Enlonamento em caminhões (exceto
se houver locação de mão-de-obra)

17. Estacionamento
18. Execução de cópias xerográficas

(exceto se fornecer locação de mão-
de-obra)

19. Exportação de produtos
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Exactus

20. Fornecimento de alimentação pronta,
cantina e cozinha industrial

21. Fotografia e produção de vídeos
(exceto quando a prestação dos servi-
ços depende de publicitário, progra-
mador, analista de sistemas ou
assemelhados e de profissionais que
dependam de habilitação profissional
legalmente exigida)

22. Gráfica
23. Hotéis
24. Importação
25. Lava rápido
26. Limpeza de bens móveis (desde que

não requeira o emprego de serviços
profissionais de profissão legalmente
habilitada ou assemelhada)

27. Locação de quadra para a prática de
esportes (exceto se houver prestação de
serviços de professor ou assemelhado)

28. Locação de veículos (desde que não
forneça motorista)

29. Motéis (com ou sem fornecimento
de alimentação a seus usuários)

30. Piscicultura (criação e comer-
cialização de peixe em cativeiro)

31. Pousadas (desde que não dispo-
nibilizem serviços de profissionais
legalmente habilitados)

32. Preparo e adestramento de animais
(desde que não tenha aulas e cursos de
equitação, de apoio operacional e de
árbitro a atividades e eventos eqüestres
de iniciativa própria ou de terceiros, por
assemelhar a de instrutor, professor e
produtos de espetáculos)

33. Prestação de serviços de preparo e
operacionalização de derivados de
cimento (desde que não exista a
colocação dos materiais produzidos)

34. Recondicionamento de cartuchos para
impressoras

35. Reflorestamento (desde que não haja
locação de mão-de-obra e dependa de
profissionais com habilitação legal-
mente exigida)

36. Representante comercial por conta
própria (aquele que vende em seu
próprio nome a mercadoria, ou seja,
pratica uma revenda)

37. Serviços de carga e descarga (exceto
se houver locação de mão-de-obra)

38. Serviços de entrega (exceto se praticar
atividade de agenciamento do serviço
de entrega realizada por terceiros)

39. Serviços de estofaria
40. Serviços de guarda-volumes (em

terminais de passageiros)
41. Serviços de lavanderia
42. Serviços de limpeza tosa e

hospedagem de cães e gatos (exceto
quanto necessite de veterinário)

43. Serviços de mala direta
44. Serviços de telefonia (desde que não

caracterize locação de mão-de-obra)
45. Serviços de telemensagens fonadas
46. Serviços de transporte
47. Vistoria prévia em veículos para

contratação de seguros (exceto se
praticar atividades de auditoria,
consultoria ou quaisquer outros a
esses assemelhados)

Fonte: IOB Thomson

Edino Garcia é tributarista da IOB Thomson,
especialista em legislações do Imposto de

Renda, Comercial, Societária e Contábil
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ato público

Propor um sistema tributário justo,
menos burocrático e que não penalize as
micros e pequenas empresas é o intuito do
ato público, a ser realizado na sede do
Conselho Federal de Contabilidade, na
Capital Federal. “Faremos uma análise
crítica da reforma e entregaremos uma
proposta aos parlamentares, elaborada pelo
sistema contábil brasileiro”, afirma o
presidente da Fenacon, Pedro Coelho Neto.

O convite para a mobilização, que tem
como tema ‘A Reforma Tributária que o
Brasil precisa’, será enviado para os
sindicatos filiados, federações do
comércio, conselhos de profissões
regulamentadas, deputados,
senadores e diversas represen-
tações dos segmentos empresariais
de serviços.

No evento, será entregue um
abaixo assinado em favor da in-
clusão das empresas de serviços no
Simples. As assinaturas foram aber-
tas durante a 10ª Conescap, evento
ocorrido entre os dias 15 e 17 de
outubro, em Florianópolis - SC.

O abaixo assinado também foi
disponibilizado no site www.fenacon.org.br

Fenacon convoca entidades para
discutir Reforma Tributária justa
Propostas serão apresentadas pelo Núcleo Parlamentar de Estudos Contábeis e
Tributários - NPECT, durante ato público, dia 19 de novembro, em Brasília

e através do ‘press clipping’ Fenacon,
distribuído gratuitamente para mais de
16.000 cadastrados, entre filiados ao
Sistema Fenacon, empresas de serviços, en-
tidades e profissionais.

O artigo 9º, da Lei 9.317/96, que instituiu
o Simples, deixou de fora as micro e pe-
quenas empresas da área de serviços dessa
modalidade de pagamento de tributos, con-
trariando a Constituição Federal de 1988.

Em seu art. 179, ela determina que essas
empresas sejam incentivadas pela
simplicação de tributos e outras obri-
gações administrativas.

Grupo de estudos
O ato público é uma realização do

Núcleo Parlamentar de Estudos Con-
tábeis e Tributários e tem o apoio da
Fenacon e do CFC. O NPECT, fundado
em 1996, tem o objetivo de promover
a integração entre sociedade e
entidades do setor contábil, com os
parlamentares, a fim de contribuir com
estudos técnicos e sugestões, visando
um modelo tributário nacional justo.

Sua criação foi proposta pela Fenacon a
lideranças do Congresso Nacional, em
parceria com entidades contábeis.

O deputado federal, Gerson Gabrielli
(PFL-BA), é o atual presidente do

Pedro Coelho Neto: “Faremos uma
análise crítica da reforma e
entregaremos uma proposta aos
parlamentares, elaborada pelo sistema
contábil brasileiro”
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NPECT. O parlamentar assumiu dia 10
de junho deste ano, durante solenidade
que reuniu cerca de 120 pessoas em
Brasília. Já presidiram o Núcleo os
deputados federais Gonzaga Mota
(PMDB-CE), Max Rosenmann (PSDB-
PR) e Germano Rigotto (PMDB-RS),
atual governador do Rio Grande do Sul.

Uma campanha promovida pela
Fenacon, com o slogan ‘Imposto demais
é veneno’ também vem chamando a
atenção para o risco de aumento de
impostos e desemprego, caso seja

aprovada a
atual proposta
de reforma tri-
butária em tra-
mitação no
Congresso Na-
cional. A cam-
panha está
sendo divul-
gada através
de outdoors,
painéis e car-
tazes, e tam-

bém nos veículos impressos e ele-
trônicos da Fenacon.

Deputado federal Gerson Gabrielli (PFL-BA),
atual presidente do NPECT
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Institucional
Fenacon
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opinião

Há muito tempo, os sucessivos gover-
nos, a classe política e os meios de comu-
nicação vêm considerando essenciais e
prioritárias, sob quaisquer aspectos, algu-
mas reformas básicas, tais como a previden-
ciária, a tributária, a trabalhista e a do Ju-
diciário. De todas essas reformas, costuma-
se dizer que a reforma tributária seria a mais
importante. Essa afirmação ganhou foro de
verdade, por força de sua repetição.

O Brasil tem excesso de tributos, 67 ao
todo, o que é um exagero, dizem. E mais:
o sistema tributário brasileiro é
extremamente complexo, a começar
pelo ICMS, que, embora regu-
lado pelo sistema do valor
agregado, está submetido a
27 regulações legais di-
ferentes, ensejando des-
gastante guerra fiscal,
barreiras rodoviárias e
enormes dificuldades no
recebimento do crédito
fiscal. Destacam-se, ain-
da, os tributos em cas-
cata, que distorcem os
preços relativos no
mercado e dificul-
tam os cálculos
econômicos.

Pelo visto, os
demais tributos não
representam maior
problema, muito embora
a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido
(CSLL) seja uma
aberração que vem
se perpetuando, do
mesmo modo que o
IOF, a CPMF, o PIS/
PASEP e a COFINS.
O IPI tem suas distor-
ções, mas é um imposto de
valor adicionado (IVA) e com
ele temos convivido há mais
de 35 anos.

No contexto dessas obser-
vações, levantou-se uma críti-
ca forte, no sentido de que o

A mãe de todas as reformas

“A grande e inadiável reforma

tem que ser feita, reduzindo

o tamanho da administração

pública federal, estadual

e municipal, e não sobre as

receitas tributárias”

Por Antonio Oliveira Santos

sistema tem que ser refor-
mado, para desonerar a
produção. Repetido, suces-
sivamente, em todos os
debates, esse argumento
transformou-se em ver-
dade absoluta, masca-
rando uma enorme fa-

lácia. Na realidade, não há,
no País, imposto sobre a

produção, pois analisados os
principais tributos
brasileiros, é fácil ver
que eles incidem so-
bre a renda, a proprie-
dade e o consumo. Os
impostos indiretos, do
tipo IPI e ICMS, em-
bora cobrados na saída

da fábrica, e no comér-
cio atacadista e varejista,

recaem - todos eles - sobre
o consumidor final, da

classe rica, da classe média
e da classe de baixa renda.

As empresas industriais,
atacadistas ou varejistas

são meras cobradoras de
impostos, contribuintes

de direito, mas não de
fato. O que existe é

uma sucessão de fatos
geradores, com a finalidade
de propiciar uma melhor
fiscalização e evitar alí-
quotas muito altas, que esti-
mulariam a sonegação. Por-
tanto, essa não é a razão
para reformar o sistema. O

caso das exportações é diferente.
Entretanto, esse problema já foi resolvido
pelo crédito fiscal e pela Lei Kandir; é
questão, apenas, de regulamentá-la
adequadamente. As receitas oriundas das
exportações estão também isentas das
contribuições sociais, desde a Emenda
Constitucional n.º 33, de 11/12/2001.

Isto posto, conclui-se que inexistem
razões imperiosas para uma reforma
tributária. O que existe é uma neces-
sidade absoluta de redução da carga
tributária, que, nos últimos oito anos,
subiu de 24% do PIB para 37%. Com a
reforma tributária em curso, certamente
ultrapassará 40%. Esse é o grande
problema do Brasil atual. A economia
brasileira jamais voltará a crescer à taxa
tradicional de 6% ou 7% ao ano, se não
se livrar desse insuportável ônus tri-
butário. Isto significa que a grande e
inadiável reforma tem que ser feita do
lado da despesa pública, reduzindo o
tamanho da administração pública fe-
deral, estadual e municipal, e não sobre
as receitas tributárias.

É imprescindível reduzir a carga
tributária para o mesmo nível de 1993,
ainda que gradualmente, durante dez ou
vinte anos, para cerca de 25% do PIB,
como meta. No Chile, México, Argentina
e Coréia, nossos concorrentes nos
mercados internacionais, a carga tributária
gira em torno de 20% do PIB.

Em lugar de uma reforma tributária,
o que o País mais necessita é de uma
reforma do Estado, reduzindo o número
de ministérios, secretarias, agências e
autarquias, cortando todos os gastos não
essenciais. Existem no Brasil 23 mi-
nistérios e mais 10 órgãos com estrutura
ministerial, além de inúmeras agências
reguladoras. Nos Estados Unidos,
existem 15 ministérios. Essa seria a mãe
de todas as Reformas.

Antonio Oliveira Santos é presidente
da Confederação Nacional do Comércio

(Publicado no Jornal do Commercio,
de 19/09/2003)
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à luz do direito

Os profissionais liberais, assim
entendidos os advogados, médicos, con-
tadores, engenheiros, e muitos outros,
cujo exercício profissional é regulado
em leis específicas, trabalham como
profissionais autônomos ou reunidos
nas dominadas sociedades de profis-
sionais. Em qualquer dessas duas si-
tuações pagam o Im-
posto sobre Serviços
conforme tabelas es-
tabelecidas nas leis
municipais, sem rela-
ção com os respec-
tivos honorários.

Em se tratando de
sociedade de profis-
sionais, cuida-se de
uma forma excepcio-
nal de tributação, ba-
seada no fato de que não existe em tais
sociedades uma atividade empresarial,
mas atividade pessoal, tanto porque o
ganho nessas sociedades decorre efe-
tivamente do trabalho pessoal de seus
sócios, como também porque se trata de
atividade onde a responsabilidade técnica
ou profissional é pessoal. Isto é, da pessoa
física ou natural daquele que presta o
serviço, e não da pessoa jurídica, embora
tenha esta responsabilidade civil por
eventuais prejuízos decorrentes da
prestação inadequada do trabalho.

Essa forma excepcional de deter-
minação do valor do ISS tem fundamento
no art. 9º e seus parágrafos 1º e 3º, do
Decreto-lei n.º 406/68. Muitos municípios
já tentaram, com os mais diversos
argumentos, evitar a aplicação desses
dispositivos, mas o Supremo Tribunal
Federal rejeitou suas pretensões.

Agora, em face da Lei Complementar
n.º 116, de 31/07/2003, suscita-se a
questão de saber se teriam sido revo-
gados aqueles dispositivos do Decreto-
lei n.º 406, que estabelecem regime
jurídico específico para o ISS devido
pelos profissionais liberais, autônomos

ISS dos profissionais liberais
Por Hugo de Brito Machado

ou reunidos em sociedades de pro-
fissionais. Muitos municípios certamente
já estão trabalhando na alteração de suas
leis, buscando mais esse aumento da
carga tributária, já tão elevada em nosso
País. Aumento que se mostra mais injusto
exatamente porque recai sobre os pres-
tadores de serviços, setor onerado por

recentes alterações
na legislação tribu-
tária federal.

Ocorre que a te-
se segundo a qual
os aludidos dispo-
sitivos legais te-
riam sido revo-
gados é absoluta-
mente improce-
dente. Funda-se em
argumentos fala-

ciosos, desprovidos de amparo jurídico.
Na verdade, tanto no âmbito da Teoria da
Norma Jurídica, como no âmbito es-
pecífico da Hermenêutica ou Teoria da
Interpretação Jurídica, vários são os
argumentos que evidenciam a subsistência
do art. 9º e seus parágrafos 1º e 3º, do
Decreto-lei n.º 406/68. Em recente pa-
lestra proferida em Congresso Inter-
nacional de Direito Tributário, realizado
em Aracaju, desenvolvemos quatro
argumentos, todos, cremos, incontestáveis
e cada um deles, aliás, suficiente por si.

Não temos nenhuma dúvida de que o
regime jurídico do ISS para os pro-
fissionais liberais, autônomos ou
reunidos em sociedades de profis-
sionais, segue sendo o estabelecido pelo
Decreto-lei n.º 406/68. Entretanto,
sabemos que o Poder Público não
demonstra nenhum respeito pelos
direitos dos contribuintes e, por isto
mesmo, estamos certos também de que
os municípios, como acontece com o
Poder Público em geral, sempre à cata
de pretextos com os quais busca
aumentar sua arrecadação, vão investir
mais uma vez contra o bolso dos

profissionais liberais, que precisam
estar atentos para a defesa contra mais
essa tentativa de aumentar impostos.

É importante que o contribuinte aban-
done de uma vez por todas o medo de con-
testar as exigências tributárias e procure
fazer valer os seus direitos, contra o
arbítrio da Fazenda Pública. Por outro
lado, é importante que não nos es-
queçamos do controle político, pois a
democracia existe exatamente para
viabilizar tal controle. E, como 2004 é ano
de eleições, não nos esqueçamos de
utilizar também o nosso voto na luta con-
tra aqueles que outra coisa não sabem
fazer a não ser aumentar imposto.

Hugo de Brito Machado é professor titular
de Direito Tributário da UFC e presidente

do Instituto Cearense de Estudos Tributários

A Fenacon encomendou

parecer do jurista Hugo de Brito

Machado, que já está disponível,

na íntegra, no site da entidade

(www.fenacon.org.br). Segundo

entendimento de Hugo de Brito

Machado, a Lei Complementar

n.º 116, de 31/07/2003 não pode

revogar os dispositivos do

Decreto-lei n.º 406, que esta-

belecem regime jurídico es-

pecífico para o ISS devido pelos

profissionais liberais, autônomos

ou reunidos em sociedades de

profissionais. A intenção da

Fenacon é dar embasamento

jurídico às empresas filiadas que

precisem questionar, na Justiça,

possíveis abusos por parte dos

Legislativos e Executivos muni-

cipais, em relação à cobrança do

ISS. Hugo de Brito Machado, ex-

desembargador Federal do TRF,

é, hoje, um dos mais respeitados

nomes da área do Direito Tri-

butário Brasileiro.

“Muitos municípios

certamente já estão

trabalhando na alteração

de suas leis, buscando

mais esse aumento

da carga tributária”
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gestão

No último dia 28 de outubro, cerca de
350 mil pessoas compareceram ao
santuário localizado no bairro do
Jabaquara, em São Paulo, para comemorar
o dia do santo das causas perdidas, São
Judas Tadeu. Entre as milhares de pessoas,
com certeza alguns pequenos, e por que
não, grandes empresários, estiveram
presentes para pedir ajuda ao santo, seja
para que o governo amenize os impostos e
baixe os juros, seja para melhorar os
negócios e salvar suas empresas.

Mas enquanto os milagres não surgem,
os empresários brasileiros fazem ver-
dadeiros malabarismos com as poucas fer-
ramentas que conhecem para impedir, quan-
do podem, o corte de
empregos e a fuga de
clientes devido à
falta de estrutura
interna e externa.

Hoje, com a alta
rotatividade da eco-
nomia e novas tec-
nologias que sur-
gem a cada mo-
mento, acompanhar
novos métodos de
simplificar o tra-
balho, reduzir os
custos e angariar
novos negócios são
tarefas árduas, mas
essenciais para so-
breviver no mer-
cado competitivo.
A empresa que não
apresenta um sis-
tema de gestão cla-
ro e objetivo com
uma rede de comunicação que integre
todos os seus setores, colaboradores e
funcionários dificilmente conseguirá
uma visibilidade positiva.

Corte certo
Diminuir custos nas empresas torna-se cada vez
mais necessário diante de uma concorrência
acirrada e da realidade econômica do país; mas
é preciso alguns cuidados para que o trabalho
implantado atinja seus objetivos

Por Fernando Olivan

“Toda empresa
precisa de um
programa de ges-
tão aplicável e
ajustado ao negó-
cio no qual ela
está inserida”,
afirma o gerente
de Gestão Estra-
tégica, da empresa de consultoria Grupo
Marpe de Serviços, de Fortaleza, Tercius
Antunes Coelho. Segundo ele, os em-
presários precisam identificar dentre as
diversas ferramentas existentes aquelas
que se adaptam melhor ao segmento da
empresa. “É preciso ter consciência que

um programa,
por melhor que
seja, não trará
os resultados
esperados se
não for acom-
panhado, nas
fases de im-
plantação e
avaliação, pas-
sando por pro-
váveis ajustes
no meio do ca-
minho”, alerta.

A implemen-
tação de progra-
mas gerenciais
que levam a em-
presa a reduzir
seus custos ope-
racionais e que
simplificam o
trabalho diário
torna-se im-

portante principalmente para as micro e
pequenas empresas, que são as mais
afetadas pela brutal concorrência das
grandes companhias e multinacionais. “As

micro e pequenas são especialmente
sensíveis à existência de novos projetos de
gestão devido a sua própria condição de
organismos em constante evolução e
crescimento”, afirma o diretor da empresa
Assessor Consultores Empresariais, de São
Paulo, Antonio Carlos Bordin.

Um problema que surge é com
relação ao custo para a micro e pequena
na hora de contratar uma empresa
especializada em consultoria, devido ao
seu capital reduzido em comparação
com outras empresas de médio e grande
porte. Para o diretor da Quality Con-
sultoria e Treinamento em Qualidade,
de São Paulo, Oceano Zacharias, a
empresa deve entender que esses tra-
balhos são um investimento. “Ela sabe
quanto gastaria se fizesse um trabalho
com esse objetivo, mas não sabe o
quanto está perdendo por não fazer, quer
dizer, aí fica um ciclo vicioso: eu não
tenho e não faço, mas por não fazer
continuo não tendo”, exemplifica.

Os especialistas em gestão e redução
de custos são unânimes em apontar a
principal dificuldade e erro praticado
na implantação desses métodos. A falta
de um planejamento bem definido é
mortal na busca de um resultado eficaz.
“Ou você traça um caminho de
metodologia e anda por esta trilha ou
acaba se desviando dos objetivos e o
trabalho não aparece”, alerta Oceano.
Para Tercius Coelho, o erro pode estar

Antonio Carlos Bordin: “O contador é
importante na escolha da estratégia
adequada para corte ou redução de
custos, racionalização dos processos
em qualquer área da empresa e na
busca do melhor preço”
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Caminho Legal

no método como o programa é im-
plantado. “Tem que haver uma parce-
ria entre todos que compõem a em-
presa, no sentido de identificar e com-
bater o desperdício de recursos”.

Participação coletiva
Para evitar que o objetivo do trabalho

se desvie durante seu processo é
essencial a participação dos fun-
cionários desde o início do projeto. Para
Bordin, a colaboração deles para que
ocorra a boa gestão de uma empresa se
realiza através do desempenho cons-
ciente por parte de seus gerentes. “Es-
clarecidos os bons conceitos da admi-
nistração e os objetivos a serem alcan-
çados, a adequada prática da gerência
pode levar a empresa aos melhores
resultados”, afirma.

“O principal problema quando se fala
em redução de custos é a cons-
cientização das pessoas que utilizam os
recursos de forma inadequada”, lembra
Tercius. “É preciso ter cuidado para
tratar do assunto, pois corre-se o risco

de ser interpretado de forma errada;
pois, se for visto como uma medida
punitiva e restritiva, causa uma reação
desastrosa afetando principalmente a
produtividade da equipe”.

Insegurança
Outro ponto importante que pode afe-

tar a participação efetiva do corpo de fun-
cionários é a alta taxa de demissões que
as empresas costumam promover. Muitos

Os 10 mandamentos da redução de custos

1. Gerenciar custos (em vez de cor-
tar custos);

2. Estar atento aos custos ‘invisíveis’
(e não apenas ao que se vê);

3. Decisões com base factual (e
não por ‘achismos’ ou por opi-
nião hierárquica);

4. Trabalhar com os processos da
empresa (e não com os depar-
tamentos);

5. Enfoque geral (em vez de dividir o
problema em partes);

6. Abordagem sistêmica e contínua (e
não isolada ou intermitente);

7. Trabalhar nas verdadeiras causas
(em vez de “atacar o problema”);

8. Planos gerenciais de ações (em vez
de “gerenciar” resultados);

9. Sistema de Custeio Variável ou
ABC (cuidado com o Contábil ou
por Absorção);

10. Atuar através das pessoas (e não
apenas nas atividades)

Fonte: Quality Consultoria
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se sentem desmotivados a participar de
um programa que melhore a sua pro-
dutividade, pois não sabem se daqui a
alguns meses a empresa promoverá cortes
de pessoal. Para evitar isso, as empresas
de consultoria demonstram aos fun-
cionários os ganhos profissionais com o
envolvimento nos projetos.

“Mesmo que venha, por exemplo, a
desfazer o laço profissional com a em-
presa após seis meses, ele vai sair
muito mais fortalecido, enriquecido
com conhecimentos do que quando
havia chegado”, esclarece Oceano
Zacharias. Dar ouvidos às opiniões dos
funcionários também é outra forma de
motivá-los, segundo Tercius. “Muitas
vezes, um funcionário tem melhores
soluções para um impasse do que os
gestores; e a eles cabe aproveitar a
sugestão e transformá-la em solução”.

Contabilidade responsável
A importância de uma contabilidade

responsável na empresa é essencial para
o sucesso de uma redução de custos
satisfatória. Por exemplo, as taxas co-
bradas pelas instituições bancárias na
utilização de serviços pela internet e as
idas e vindas ao banco para o pagamento
de diversas contas são onerosas. Devido
aos pequenos valores, muitas empresas
não dão a importância necessária, mas, ao
colocar na ponta do lápis, no final do mês,
os custos de tarifas e locomoção, surgem
números bem significativos.

Portanto, medidas como a implantação
de um planejamento tributário que
simplifique o serviço bancário, como
agendar pagamentos e pesquisar qual
instituição oferece as menores taxas,
podem parecer simples mas que muitas
vezes passam despercebidas. “O contador
é importante na escolha da estratégia
adequada para corte ou redução de cus-
tos, racionalização dos processos em
qualquer área da empresa e na busca do
melhor preço”, avalia Bordin.

Otimização do tempo
O uso de ferramentas que a

tecnologia proporciona também é muito

importante na redução de custos e na
diminuição do tempo na execução de
tarefas. Hoje, cada vez mais empresas
utilizam meios modernos de comu-
nicação para economizar com as tarifas
de chamadas, princi-
palmente as de longa
distância. Exemplo
são as chamadas
mensagens instan-
tâneas, como os po-
pulares ICQ e MSN
Messenger, onde é
possível se comunicar
com outras pessoas
em qualquer parte do
planeta e até fazer
reuniões via chat,
diminuindo os custos
e o tempo de loco-
moção.

Tercio exempli-
fica algumas expe-
riências implan-
tadas no Grupo
Marpe: “O custo
com telefonia foi
reduzido após adotarmos programa de
telefonia móvel corporativa,  nas
ligações para celulares; e estamos em

Oceano Zacharias: “O ciclo vicioso
das micros e pequenas empresas:
eu não tenho e não faço, mas por
não fazer continuo não tendo”
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• Pressão por resultados de cur-
tíssimo prazo;

• Desconfiança na capacidade dos
empregados da linha de frente;

• Comodismo - “é melhor ficar do jeito
que estava antes!”;

• Falta de divulgação dos trabalhos
implantados;

• Falta de critérios de julgamento ou
injustiças nos resultados.

Fonte: CEBICT - Centro Brasileiro de

Integração e Cooperação Tecnológica

• Falta de tempo e interesse dos
gerentes (apoio ‘disfarçado’ e
superficial);

• Empresa em processo de mudanças
profundas e radicais (todos estão
apreensivos e inseguros);

• A empresa não quer ou não pode
investir nas idéias;

• Falta coordenação dos trabalhos e
estímulo na sua implantação;

• Falta estímulo da alta administração
(cobra muito e ajuda muito pouco);

Principais obstáculos na implantação de
um projeto de redução de custos

via de implantar um programa de
acompanhamento de processos,
visando aumento da produtividade e
eliminação de retrabalho”, relata.

Há várias maneiras, portanto, de se
efetuar corte nas
despesas mas poucas
empresas ainda sa-
bem identificar por
onde começar. Al-
gumas começam de
baixo para cima.
Muitas vezes o ca-
minho é inverso. É
preciso enxergar os
custos e promover os
cortes certos, pois as
despesas podem estar
escondidas em um
lugar onde ninguém
ousa mexer e, por
isso, às vezes, alguém
que não tem nada a
ver com o problema,
acaba sendo afetado.
Implantar um pro-
grama de gestão deve

envolver todos que fazem parte da empresa,
sem exceção, para que o resultado apareça
e não se cometa injustiças.
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tecnologia da informação

Finalmente podemos dar adeus aos
pré-históricos gravadores de fita cassete
nas reuniões, assembléias, seminários
e em diversos locais onde há a ne-
cessidade de gravar para posteriormente
reproduzir no papel tudo aquilo que foi
discutido. O programa ‘Total Recorder’
já foi testado e aprovado, por exemplo,
nas reuniões de diretoria da Fenacon,
do Conselho Federal de Contabilidade
e de condomínios.

Gravado através do microfone no
laptop, o som é automaticamente
convertido no formato MP3. Em se-
guida, transferimos o arquivo para
um CDR, que permitirá a repro-
dução em qualquer equipamento
que tenha instalados os aplicativos
multimídia ‘Real Player’, ‘Windows
Media Player’, ‘Quick Time’,
‘WinAmp’ e muitos outros. Após
gravado, o som pode ser salvo em
arquivo wave ou em MP3 format.

Para se ter uma idéia do tempo e
tamanho do arquivo, uma reunião
de diretoria da federação, com 6
horas e meia, coube num CDR de
700 Mb, compatível com ‘Microsoft
Windows 95’, ‘98’, ‘ME (Millen-
nium Edition)’, ‘2000’, ‘Windows NT
4.0’ ou ‘Windows XP’.

Para aqueles que gostam de músicas
e programas de rádio, este software
funciona muito bem. Sem contar a
possibilidade de gravar ligações te-
lefônicas. De agora em diante, tomem
cuidado quando estiverem numa reu-
nião com notebooks abertos em cima
da mesa. Tudo que disserem poderá
estar sendo gravado.

Este software é um shareware
(30 dias para teste) e o registro custa
US$ 11,95. Muito fácil de configurar,
vale a pena pelo custo benefício.
É muito útil nas empresas e no nosso
lazer. Opções de download: www.high
criteria.com (tr43pe.zip) e www.high
criteria.com (tr43se.zip).

Grave suas reuniões em MP3
diretamente do PC ou laptop

Por Nivaldo Cleto

Natal Virtual
Neste Natal, será o ‘boom’ das compras

via Internet. É a hora de escolher o celular
de última geração ou aquela câmera
fotográfica digital dos seus sonhos ou até
mesmo o novo PDA Palm ou Pocket, além
de centenas de produtos eletrônicos. Vocês
não precisam mais sair de casa para fazer
as compras. Os fabricantes de celular e
câmeras digitais estão apostando tudo nas
vendas de final de ano.

Há alguns meses tive uma experiência
que comprova bem essa tendência. Li um
anúncio no Portal da UOL que, a partir
da zero hora do dia 29 de agosto de 2003,
sábado, as Lojas Magazine Luiza fariam
uma Mega Liquidação da Madrugada, no
site, com 50% de desconto.

Paguei para ver. Às 11h55, estava na
frente do computador, clicando no site
www.magazineluiza.com.br, esperando
chegar a zero hora, pois um banner
anunciava que, devido ao grande número
de acessos, eles limitariam as visitas para
que não ocorresse um pane nos servidores.

Assim que o relógio deu meia-noite, a
minha tela começou a tremer e eu tive
muita dificuldade para entrar. Quatro
minutos do sábado eu consegui entrar,
porém, estava numa fila em 1.725º lugar.

Depois de meia hora, desisti de esperar.
No dia seguinte, soube que a promoção
foi um sucesso de vendas.

Desconfiança
Existe ainda, por parte de algumas

pessoas, o conceito de que, ao digitar o
número do cartão de crédito na web, ele
será clonado. Nunca enviem o número
do cartão de crédito por email. Reco-

mendo que, ao realizar essas com-
pras no ecommerce, verifiquem se
o site está protegido pela
‘Verisign’. Pelo dispositivo que as
operadoras de cartão colocam nos
sites, nem o lojista tem acesso ao
número do seu cartão, pois os
sistemas são seguros e integrados
com as operadoras.

Uma dica: nunca comprem na
primeira loja virtual. Visitem
sempre os principais sites, como,
por exemplo: ‘Americanas.com’,
‘Submarino.com’, ‘Magazine
Luiza’, dentre outras.

Posso afirmar, como consumista
fanático de web, que considero as
‘Americanas.com’ o melhor site

para compras virtuais, no momento. Nes-
se instante, entrei no site e encontrei tudo
em 12 vezes sem juros. Comparei no
mesmo instante com o Submarino e não
tinha a mesma promoção. Comprovei
pela pontualidade da entrega, garantia de
devolução e excelente serviço de aten-
dimento ao consumidor.

Para adquirir novos equipamentos
de informática, procurem o site da
‘DELL’ que está com as melhores
ofertas e condições de pagamento do
mercado para produtos de primeira
linha. Se ainda pairar dúvidas, utilize
o serviço de busca de melhores preços
no site www.buscape.com.br.

Nivaldo Cleto é diretor de
Tecnologia e Negócios da Fenacon

ncleto@mandic.com.br

Home page da Veri Sign, empresa que oferece
sistemas de segurança na Internet
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‘A Internet em pessoa’

RFS: O Sr. é um dos pioneiros da
Internet no Brasil. O que o Sr. previu,
por exemplo, há dez anos, que iria
acontecer e que não aconteceu?
Mandic: Este negócio de previsão, na
verdade, não existe. Ninguém prevê. Mas,
com toda a certeza, há cerca de dez anos,
quando não existia Internet e nós tínhamos
o chamado BBS, que era uma miniatura
de internet, uma ilha, eu sempre apostei
que aquilo era bom. E, até o mercado
enxergar isso, demorou. Claro, era um
produto novo. É normal do ser humano
ter resistência a mudanças.

RFS: Quando pensamos em tecnologia,
estamos sempre voltados para o
amanhã, para o que irá acontecer. Num
futuro próximo, qual o caminho que a
internet tomará?
Mandic: Num futuro próximo, é fácil.
Nós teremos conexões de Internet nas
nossas residências, assim como já temos
de água e luz. Quando você for comprar
um apartamento, terá instalação de in-
ternet, água, luz e telefone. Com isso, irão
surgir eletrodomésticos que serão
conectados à Internet. Na tomada, já teria
uma conexão de rede da geladeira, do
vídeo cassete, do relógio etc. Não seria
necessariamente tomada porque também
pode ser wireless (sem fio). Isso dá a
possibilidade da geladeira estar em
comunicação com o termômetro, para
otimizar a refrigeração, conseqüente-
mente, economizando energia. Outro

Aleksandar Mandic, um dos criadores da Internet brasileira, abriu seu negócio em
1990 com o lançamento da empresa BBS Mandic, onde o capital era um micro 286,
uma linha telefônica e ele próprio. A partir daí não parou mais. Em 1995, com a
chegada da Internet comercial no Brasil, saiu na frente de novo e transformou seu
BBS em provedor comercial, vendido quatro anos depois.

O empresário também foi um dos fundadores do provedor IG, onde trabalhou até
2002, mesmo ano do lançamento no mercado do Mandic:Mail (www.mandic.com.br),
um serviço de e-mail diferenciado voltado aos profissionais que utilizam essa
ferramenta para o trabalho.

Nesta entrevista, Mandic comenta sobre o futuro da Internet no Brasil, defende a
importância do contato humano nas empresas e sustenta a educação como uma das
principais formas de se evitar e-mails indesejados.

exemplo seria o monitoramento das
lâmpadas da sua casa, a obtenção de
estatísticas de quanto cada utensílio
gastou, podendo ser otimizado o uso da
iluminação. A iluminação também pode
depender da luz do dia. O relógio acertaria
as horas automaticamente dependendo do
horário de verão, horário de inverno. Isso
tudo é questão de futuro próximo, nin-
guém está inventando nada. Nós já
enxergamos isso. É só uma questão de
colocar em funcionamento.

RFS: Quer dizer, o computador seria o
gerenciador de uma rotina doméstica?
Mandic: Por exemplo, eu não tenho mais
vídeo cassete em casa. Eu tenho um
computador. Este computador é ligado na
minha televisão e tem uma placa que é
um sintonizador de TV. Estou assistindo
ao ‘Jornal Nacional’ e o telefone toca. Eu
aperto stop, ele congela a imagem e a
partir daí armazena em um disco. Quando
eu desligo o telefone, aperto play e ele
continua a mostrar a imagem a partir de
lá. Com o delay do tempo do telefonema.
Eu vou alcançando este delay com o
tempo dos comerciais. Vou pulando até

sincronizar com o tempo da televisão
novamente. Quer dizer, um vídeo cassete
normal não faz isso. Outro exemplo: eu
digitalizei todas as minhas fitas em DVD.
Com o som, fiz a mesma coisa: tenho
trinta mil músicas, atualmente, no
computador. Se há uma recepção em casa,
eu programo tudo e não preciso mais ficar
trocando CDs. Este já é um ‘futuro pró-
ximo’ que aconteceu na minha casa.

RFS: Com relação às possibilidades de
informação, de qualificação que a
Internet proporciona, por que o e-
learning ainda não ‘decolou’ no Brasil?
Por que ele não está sendo bem
explorado pelas empresas?
Mandic: Não sou especialista em
educação, mas vejo que o e-learning serve
como complemento, não serve como
substituto. Para aprender, é preciso estar
com um grupo de pessoas. Você não faz
perguntas apenas ao seu professor.
Também as faz ao seu colega de classe,
também escuta o que ele fala. De vez em
quando, você fica escutando as perguntas
dele e aprende com as dúvidas dele
também. Para o ser humano aprender, ele
precisa estar em comunidade. E, no e-
learning, você está sozinho. Acho que o
e-learning é importantíssimo, mas como
complemento à educação.

RFS: Muitas pessoas reclamam que têm
dificuldade de lidar com a imensa e cres-
cente quantidade de e-mails recebida a

“Num futuro próximo, teremos

conexões de Internet nas

nossas residências, assim

como já temos de água e luz
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cada dia, incluindo os spams. Isso po-
derá inviabilizar a utilização de e-mail?
Mandic: Eu acho que depende um pouco
da educação. É como certo provérbio:
‘Quem nunca come doce quando come se
lambuza’. Tudo é comunicado por e-mail.
Se estou na minha empresa, não respondo
e-mails. A pessoa precisa vir e falar
diretamente comigo. Por exemplo, é
muito mais rápido se a pessoa vem e
pergunta se pode ir almoçar a enviar e-
mail. Enquanto isso, pode estar sendo
enviado um e-mail importante. Então,
dentro da empresa não se usa e-mail para
falar com colegas que também estão na
empresa a não ser que precise ser
documentado alguma reunião, por
exemplo. Agora, existe também o
problema do spam. E nisso o ‘Mandic:
Mail’ se dedicou muito. Todo servidor tem
um sistema anti-spam. O nosso servidor
tem três sistemas anti-spam, sendo dois
deles gerenciados pelo usuário e o último
pelo próprio sistema. Nós temos, por
exemplo, o ‘Anti-Spam Inteligente’.
Depois de educado, consegue filtrar
99,2% dos spams. Este 0,8% é fácil de
enxergar dentro do restante.

RFS: O que significa educar?
Mandic: O spam para você é diferente do
spam para mim. Por exemplo, eu gosto
de ler sobre automobilismo e recebo
spams com este assunto. Mas você pode
não gostar de nenhum tipo de spam.
Aquele que não gosta de ler nenhum tipo

de spam ligará o sistema de anti-spam
bruto (chamado anti-spam member only).

RFS: O Sr. acha que deveria haver,
além da educação por parte de quem
envia, uma legislação para tentar
conter os spams? Porque, senão, será
sempre o lado de quem recebe tendo
que controlar e criar barreiras...
Mandic: Agora, sou eu quem faço a
pergunta: como você vai controlar isso?
Eu abro um servidor na Rússia e mando
spam no Brasil. Você vai penalizar quem?
Não tem como monitorar. Empresas
grandes não fazem spam. Quem faz são
os pequenos caras que vendem listas de
spam, por exemplo.

RFS: Como o Sr. vê o futuro da gestão
virtual, com o suporte da Internet?
Mandic: Acredito que vale da mesma
forma que a educação, ou seja, como uma
complementação. Quando você está
sozinho, não escuta o que os outros falam.
É isso que acontece numa reunião virtual.
Mas, por exemplo, a gestão virtual é ótima
para conversar com um funcionário nos
Estados Unidos. É um processo similar
ao telefone acrescido por algumas
ferramentas gerenciais mais avançadas.

RFS: É mais um meio de comunicação?
Mandic: É um meio de comunicação, mas
não substitui o escritório. É lá que você vê
os erros. E pela internet você não vê isso.

RFS: Nem no caso dos trabalhos que
são feitos apenas a partir de casa?
Mandic: Qual a vantagem de trabalhar
dentro de casa? O que eu digo é que você
pode gerenciar seu escritório de dentro de
casa: recebendo planilhas, interferindo em
algumas soluções, programando sua cen-
tral telefônica da sua casa. Mas isso não
substitui o gerenciamento humano.

RFS: O contato humano é funda-
mental?
Mandic: Sim. Olhar nos olhos é funda-
mental. Alterar a voz é fundamental. Rir
é fundamental.

RFS: Dentre deste conceito, quando
surge uma nova mídia, como a Internet,
as pessoas dizem que o livro vai acabar,
o jornal vai acabar...
Mandic: Quem falou que as outras
mídias iam acabar não entendia nada de
Internet. É possível fazer jornal, televisão
por Internet etc. Há cem anos falaram que
o rádio acabaria com o jornal, a televisão
com o rádio e estão todos aí. Entenderam
que a Internet iria acabar com tudo. Não
tem nada como ler um livro, por
exemplo, e anotar, riscar. Não acredito
que a internet vai assumir o papel do
rádio, da televisão.

“Para o ser humano

aprender, ele precisa

estar em comunidade”

Dominio
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Pessoas valorizadas
Abordando temas sobre valores humanos,
convencionais debatem, durante três dias, os
caminhos para se atingir a excelência na gestão
das empresas de serviços. Momento político
brasileiro também deu o tom do evento

Um verdadeiro caldeirão de informações,
debates, parcerias de negócios, confra-
ternização e lazer. Assim pode ser definida a
décima edição da Convenção Nacional das
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas -
10ª Conescap, que ocorreu de 15 a 17 de outubro, no
Centro de Convenções de Florianópolis-SC.

“O evento foi preparado, visando agregar a cada um
que dele participa, novos conhecimentos, experiências,
oportunidades e aprimoramento”, destacou, em seu
discurso de abertura, Vilson Wegener, presidente do
Sescon/Santa Catarina e da comissão organizadora. Ele
lembrou que o tema central do evento - ‘A excelência
na gestão das empresas de serviços contábeis’, visava
alertar para a necessidade de superação constante.

O presidente da Fenacon, Pedro Coelho Neto, desejou
aos convencionais o máximo de aproveitamento dos en-

sinamentos transmitidos
pelos palestrantes e
destacou a diversidade de
experiências e competên-
cias dos convencionais. “O
mais importante é que
todos aprendam, mutua-
mente, da convivência
com os companheiros par-
ticipantes, neste encontro
de inteligências multi-
disciplinares”.

Coelho Neto também
ressaltou a importância da
Conescap para o forta-
lecimento dos segmentos
empresariais de serviços.
“Sinto-me orgulhoso por
ver aqui representantes da
totalidade dos estados
brasileiros. Nós somos
uma força nacional.
Precisamos consolidar os

elos que nos fazem parecidos com o povo brasileiro, essa
abençoada mistura de raças, essa gente criativa, que tem
vocação para ser feliz, mas que precisa amadurecer
politicamente, para ocupar seu espaço no concerto das
nações desenvolvidas”.

Consciência política
Vilson Wegener criticou o último e o atual governo,

os quais impediram a ampliação do Simples para as
empresas de serviços. “Como se não bastasse, estamos
vendo nossa carga de tributos e contribuições sendo
majorada, por entender o fisco que a nossa margem
de lucratividade comporta tal reajuste”.

Para Wegener, a posição do governo é incoerente,
face a importância do setor de serviços para a economia
nacional. “Ora, os empresários de nossos segmentos
são possivelmente os que mais têm investido em
treinamento, tecnologia e mecanismos que possibilitam
o aumento de qualidade e produtividade. Somos, nós,
empresários da área de serviços que, alheios às
adversidades do mercado, apresentamos as maiores
taxas de crescimento e empregabilidade”.

“Somos responsáveis por milhões de empregos,
contribuímos com mais de 20% dos tributos arrecadados
neste país. Não é justo que sejamos transformados em
alvo constante dos arrecadadores de impostos. Não
aceitamos, em hipótese alguma, ser as vítimas de
administrações que só vêem uma forma de resolver seus
problemas financeiros: com o aumento da carga
tributária”, acrescentou Pedro Coelho Neto.

Apesar de emanar o espírito de luta dos segmentos
representados, o presidente da Fenacon alertou para
o caráter festivo do evento. “Não vamos deixar que
a pouca sensibilidade de muitos dos nossos
governantes nos desanime, subtraindo o brilho do
nosso magno evento. Pelo contrário, estamos aqui
para adquirir força nova e para nos municiarmos, a
fim de formarmos uma respeitável resistência àqueles
que teimam em não reconhecer a importância dos
nossos segmentos empresariais para o de-
senvolvimento do país”.

União
Coelho Neto encerrou seu discurso, afirmando que:

“o momento é de união, de nos fortalecermos para
merecermos o respeito e formarmos parcerias com outras
instituições da sociedade civil, em defesa do que é justo”.

Convencionais
em dois momentos
do evento: ‘casa
cheia’ do início
ao fim

Mesa de abertura da 10ª Conescap
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DP Comp

O presidente do CFC, Alcedino Gomes Barbosa, também
falou, destacando a importância da profissão contábil,
mas lamentou o descaso dos poderes constituídos. “Ofe-
recemos propostas para a reforma tributária, estamos
presentes na vida social..., mas, lamentavelmente o Con-
gresso fecha os olhos para isso. Podemos nos posicionar,
contribuir nas discussões pela experiência que trilhamos
na nossa vida profissional”.

Barbosa também criticou a reforma tributária em
tramitação no Congresso. “De reforma só tem o nome.
Não simplifica tributos, não distribui tributos, não
elimina tributos. Queremos uma reforma tributária
justa, a inclusão das empresas no Simples... Que desse
evento saiam idéias e propostas que possam
engrandecer toda a sociedade brasileira”.

A prefeita de Florianópolis, Ângela Amim, também
discursou na abertura solene da 10ª Conescap. Ela
destacou o papel do segmento contábil no processo de
construção da ética na gestão administrativa pública. “É
necessário buscar o aperfeiçoamento da reforma
tributária, para que possamos avançar em um processo
de justiça social que o Brasil tanto precisa. E temos na
figura do contabilista, o elemento chave para
trabalharmos melhor a transparência dos números”.

Presenças
Também teve a palavra, o secretário adjunto da

Fazenda do Estado de Santa Catarina, o contador
Lindolfo Weber, representando o governador, Luiz
Henrique da Silveira. A mesa de abertura contou
ainda com a presença do deputado estadual, Djalma
Berger, representando a Assembléia Legislativa do
Estado; do vereador Gean Marques Loureiro,
representando o Legislativo municipal; e do
presidente da Fecomércio/SC, Antonio Edmundo
Pacheco, representando o presidente da CNC,
Antônio Oliveira Santos.

Integraram a mesa, também, o primeiro presidente
da Fenacon, Annibal de Freitas; os presidentes da
Fundação Brasileira de Contabilidade, Maria Clara
Bugarin; do CRC/SC, Juarez Domingues Carneiro; da
Câmara de Comércio de Serviços Terceirizáveis da CNC,
Lelio Vieira Carneiro; o vice-presidente da Prosoft
Tecnologia, Carlos Alberto Meni, além dos presidentes
dos 34 sindicatos filiados. A solenidade
ainda foi marcada pela presença de
diversas autoridades oficiais municipais
e estaduais, e de entidades congraçadas.

Programação técnica alerta para a
busca do potencial humano

Dulce Magalhães

‘Os movimentos da mudança’
A palestra que abriu os trabalhos técnicos da 10ª

Conescap foi uma espécie de ‘mapa’ para os caminhos
que levam à mudanças, sejam pessoais, profissionais,
afetivas... A palestrante, Dulce Magalhães, começou

a exposição alertando para a
importância de buscarmos nossa
próprias potencialidades. “A auto-
confiança precisa ser maior que a
autocrítica, pois sempre achamos -
nem sempre de forma consciente -, que não vai dar,
que é difícil, que assim tá bom”.

A palestrante,
Dulce Magalhães
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Outro ponto básico
para alcançarmos os
nossos objetivos, se-
gundo ela, é deter-
minando um campo
decisório do plane-
jamento estratégico.
“Estabeleça propó-
sitos. Comprometa-se
com aquilo que você
quer. Só alcançamos o
que definimos; quan-
do assumimos a nossa
intenção clara. É a

base para o caminho da mudança”. Outra sugestão:
faça isso sem medo, sem estresse e enfrentado a ‘dor’
da decisão. “Decisões com medo de errar são tomadas
com um mínimo de ousadia. Você será conduzido
sempre pela idéia de segurança e não do melhor”.

A palestrante também falou sobre a angústia
como ‘mola impulsionadora’: “é o jeito do ‘não’
se manifestar. A angústia não deixa a gente se
acomodar, se aquietar. A inquietação é fundamen-
tal; existe quando imaginamos que há mais, que há
outras coisas não vividas, não pensadas, não
percebidas. Nos põe em movimento, nos faz buscar
a vida”. Dulce alertou, por fim, para a importância
dos sonhos. “Não há nada que possa mapear melhor
sua felicidade do que seus sonhos. As asas só
aparecem quando o chão desaparece; quando a
gente sai do chão; abandona a falsa segurança. Mas
vá com cuidado, com calma, com tranqüilidade e
ache a si mesmo”.

Walter Lerner

‘Como planejar e organizar serviços
altamente lucrativos’

Saber ‘ensinar’ e ‘aprender’. Esse foi um dos
caminhos apontados pelo palestrante Walter
Lerner para as empresas que buscam o de-
senvolvimento e a promoção de melhorias
contínuas, visando a excelência e evolução da
arquitetura organizacional. A maior preocupação,
para ele, deve ser o investimento nas pessoas. “Do
lucro, deve-se tirar uma porcentagem para treinar,
desenvolver o capital humano”.

Todos os níveis hierárquicos da empresa precisam
estar atentos às ‘necessidades’, ‘possibilidades’ e
‘sustentabilidade’, esta última, a palavra chave na
busca da excelência. “No mundo moderno, aqueles
que compõem as etapas do organograma devem
sentir-se empreendedores, reunindo conhecimentos
os mais ecléticos e amplos”. O time de trabalho,

Dulce, com o
presidente do
Sescon/Grande
Florianópolis,
Walter Cruz
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conhecimento, habilidades e soma dos esforços.
Quando isso não ocorre, as empresas devem se
perguntar por que as pessoas têm medo de participar?
Por que não descentralizar, por que as pessoas não
conseguem enxergar o futuro?  “Você precisa acreditar
que, com a equipe, pode descobrir estratégias, que são
idéias racionais com sustentabilidade, para reduzir
custo e melhorar desempenho. A lucratividade é uma
conseqüência natural da competência”.

Lerner também chamou a atenção para o modelo
de ‘liderança orientativa’. “Com ela, a empresa
deixa de ser mecanicista e passa a raciocinar com
flexibilidade, para não manter antigos padrões e
pessoas lentas”. Obtêm-se, assim, a proatividade
no lugar da reatividade. “Faça em primeiro lugar
o mais importante;  depois,  comece a mais
importante... Assim, você já estará trabalhando de
forma proativa”.

Paulo Stavitzki

‘Toque de despertar’
Pode alguém motivar uma pessoa? Para o

palestrante Paulo Stavitzki, não; apenas desmotivar.
Stavitzki justifica a ‘provocação’ afirmando que só
existe a auto-motivação. “Só nós podemos nos
motivar. A única coisa que podemos fazer é
sensibilizar, lembrar os motivos e, as vezes,
provocar a ação. Isso, quando conseguimos”.
Segundo o consultor, fatores externos podem alertar
para a mudança, mas apenas a conscientização
pessoal pode levar à decisão.

Outro ponto abordado foi
com relação à forma positiva
ou negativa de agir ou reagir.
Stavitzki cita que, uma
crítica, por exemplo, pode
ter efeito negativo ou
positivo, dependendo da
forma como é feita. Se feita
de forma errada, pode
abater, inibir uma pessoa,
prejudicando a ela e ao
resultado do seu trabalho.
“Se você precisa fazer uma
crítica, transforme-a em
pedido”, aconselha.

Segundo o palestrante,
diante de um funcionário
que seja pontual, vibrante
e se relacione bem com os
outros,  mas é desorga-
nizado; o melhor é, pri- Paulo Stavitzki
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meiro, encontrar
os pontos po-
sitivos, para de-
pois chamar a
atenção para o
‘problema’. Ou
seja, observar os
pontos fortes,
para, em segui-
da,  ‘sugerir ’ ,
também, uma
melhora na or-
ganização pes-
soal e do traba-
lho desse cola-
borador. “Uma,
de muitas atitu-
des simples, que
podem dar qua-
lidade aos relacionamentos interpessoais”.

Stavitzki receitou, ainda, muito treinamento,
como a chave do negócio. “Deve-se treinar sua
equipe com freqüência ou, senão, a empresa fica para
trás. Isso parece óbvio, mas existe muitas equipes
destreinadas que acabam desestimulando os clientes.
Há que lutar contra o acomodamento da equipe.
Quem treina mais, tem maiores oportunidades”.

Paulo Stavitzki e o presidente do Sescon/SC,
Vilson Wegener

Nuno Cobra

‘A semente da vitória’
O primeiro dia da programação

técnica foi fechado com a palestra do
professor e autor de best seller,
Nuno Cobra. Procurando que-
brar paradigmas, ele observou a
importância de estarmos mais
conscientes às necessidades e
avisos do corpo e aos ritmos de
trabalho e de descanso “O
trabalho é maravilhoso, mas tem
que ser uma das ferramentas para
atingirmos a felicidade”. A
forma? Cobra sugere o trabalho
distraído, sem pretensão e,
principalmente, com prazer.

“Fez esforço, tá errado. O que
mais nos impede de vencer é a busca incessante
da vitória; você fica tenso e isso vira obstáculo.
Você precisa se dedicar, se envolver
apaixonadamente, mas sem pretensão.” Ele falou
que a primeira coisa que instrui aos atletas que
treina é para tirar a preocupação em querer vencer.

“A vida não deve ser encarada como martírio, como
sofrimento. Tudo foi feito para dar certo”. Segundo

O professor
Nuno Cobra
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ele, para vencer é preciso apenas acreditar, pois só
nós temos a ‘chave’ do nosso cérebro, e é ela que vai
determinar a ‘entrada’ dos ‘elementos’ que levam à
vitória ou ao fracasso. “O problema não são nossos
adversários, o problema somos nós mesmos, pois nós
é que temos o ‘código de entrada’ no cérebro”.

Nuno Cobra também questionou o conceito atual de
saúde. “Saúde é estado de alegria, entusiasmo pela vida,
energia, vitalidade, disposição, vontade de fazer coisas.
Hoje, temos ‘planos de doença’, Ministério da Doença”.
Portanto, há, segundo ele, pessoas com níveis de saúde
muito baixos, mas que ainda não estão doentes.

Aconselhou às pessoas a estarem mais atentas a
cuidados fundamentais para uma boa saúde, como o sono,
os exercícios físicos, a boa alimentação e respiração pro-
funda, para a oxigenação do cérebro, favorecendo a

criatividade, a memória ... “A
felicidade é química. É um estado de
espírito e é o resultado de cuidados
com a saúde”.

Carlos Alberto Júlio

‘Reinventando você’
O presidente da HSM Manage-

ment, Carlos Alberto Júlio, falou,
em sua palestra, sobre as drásticas
transformações que o mundo vem

passando, destacadamente em relação ao trabalho, em
pontos como: formas de produção, mercado,

globalização, Internet, liderança e
empregabilidade.

Diante da avalanche de mu-
danças e novidades do mundo
moderno, Júlio estimulou aos
empresários a adotarem a diver-
sidade. “Só os diferentes geram
sinergia, pois o mercado é
diverso. A empresa ganha com
isso. Por isso, as mulheres vêm
conquistando o mercado, pois
estão mais adaptadas para lidar

com a diversidade”, defendeu.
Nas empresas, como na vida, deve-se saber com

clareza o que se quer para o seu negócio. “O
problema é que, muitas vezes, não temos na
empresa, como na vida, um objetivo, um sonho
claro, para traçarmos o melhor caminho”.

O palestrante destacou, também, a necessidade
da constante reinvenção. “A obsolescência nas
empresas está quando elas param de mudar; nas
pessoas quando elas param de aprender”. Aí está,
segundo ele, o sucesso das empresas duradouras:
renovação constante.

Carlos Alberto
Júlio

O vice-presidente
da Fenacon
(Região Sul),
Mário Berti,
entrega troféu e
certificado de
participação ao
palestrante
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Eugênio Mussak

‘Competência, o pressuposto
da competitividade’

Traçando um para-
lelo entre pessoas e
organizações, o pales-
trante, Eugênio Mussak,
mostrou como empresas
podem ser percebidas
como organismos vivos.
“Elas têm desejo, tem
sonhos, devem crescer,
precisam ser alimenta-
das, têm órgãos internos,
podem ficar doentes,
interagem com o meio
ambiente e se não forem
cuidadas, morrem”.

 “Quando as empre-
sas começam a crescer
os departamentos tor-
nam-se distantes e até
concorrentes. Portanto,
o clima interno é extremamente importante para que este
organismo vivo continue funcionando. As empresas
também podem morrer e interagem com o meio externo.

Mussak comparou as ‘inteligências’ de pessoas e
organizações: neurônios = pessoas, sinapses =
relações interpessoais, oxigênio = informações,
energia = motivação (deriva da percepção do motivo
da ação) e estímulos = desafios.

O palestrante define dois tipos de conhecimento: o
conhecimento explícito, que é o adquirido através de
uma apostila, por exemplo, e o implícito (ou tácito) que
é o que as pessoas adquirem a partir de suas relações

interpessoais. “A
pessoa desen-
volveu este co-
nhecimento ao
longo da vida.
Para adquirí-lo,
é preciso ter a
convivência, daí
a comparação
com as sinapses
e a importância
das pessoas nu-
ma organização.

Ele confir-
mou, ainda, que, para as organizações, atualmente, a mais
importante vantagem competitiva são as pessoas. “Nunca
se investiu tanto nelas porque não adianta obter ótimos
softwares (outra vantagem competitiva) se as pessoas
não sabem como utilizá-los”.

Eugênio Mussak

Eugênio Mussak, com o vice-
presidente da Fenacon (Região

Sudeste), Antônio Marangon
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Uma concorrida disputa movimentou o último dia
do evento. Através de voto secreto, com direito a urna
eletrônica, instalada no estande da Fenacon, os
convencionais elegeram a cidade sede da 11a Conescap,
que acontece em 2005. Rio Grande do Norte e Espírito
Santo eram as candidatas. Em um dos resultados mais
apertados de todas as convenções, os 676 votantes
optaram por Natal, como a próxima ‘Capital dos
Serviços’. A diferença foi de apenas 14 votos.

A divulgação foi feita pelo diretor de Eventos da
Fenacon, José Rosenvaldo Evangelista Rios, durante
a solenidade de encerramento. “Isso demonstra o in-

Torres Jazz Band

‘Jazz com humor’
O que gestão de empresas tem a ver com uma banda

de Jazz? Tudo. Na palestra-show de encerramento, a
Torres Jazz Band
comparou, com mui-
to humor, situações
vividas nas organi-
zações, através da
relação entre os mú-
sicos de uma banda.

O ponto alto foi
quando o band lider

mostrou três possi-
bilidades de desar-
monia de uma banda.
O músico que erra, o
que quer se sobressair
e não dá espaço para

os outros e o ‘bu-
rocrático’, que não
se esforça, fazendo
apenas o neces-
sário. Nas três si-

tuações ,
apesar da
harmonia
dos outros
integran-
tes, o resultado foi desastroso aos ouvidos. E
muito engraçado.

Uma banda de Jazz normalmente não tem
maestro, portanto, os integrantes têm que estar
muito atentos à intenção do solista - que se
torna uma espécie de líder. Daí, originou outra
situação: quando a banda tocava e o público
não conseguia ouvir o solista ou quando o
‘líder’ se sobressaía e a banda não acompa-
nhava. Alguém já viu isso em alguma empresa?

Torres Jazz Band
em ação

O band lider, Marcelo Torres, mostra
troféu e certificado de participação,
recebido das mãos do presidente da
Fenacon, Pedro Coelho Neto

Nordeste será sede da 11ª Conescap
teresse que os sindicatos filiados à Fenacon têm em
receber os seus colegas, companheiros e parceiros em
seus estados”, festejou Rios.

O diretor de Eventos da Fenacon também
apresentou o balanço final, que ratificou o sucesso
do evento. A 10ª Conescap teve 863 participantes
presentes, 128 acompanhantes e 16 visitantes
convidados. Um total de 224 pessoas trabalharam
na Feira de Exposições e 13 no suporte às
palestras. O pessoal de apoio somou 101 pessoas,
orientados pelos 21 integrantes da Comissão
Organizadora do Evento (COE).
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No total, 1.366 pessoas estiveram presentes no
Centro de Convenções de Florianópolis para a 10ª
Conescap. “Isso para nós é motivo de orgulho e
de satisfação”, completou Rios. Todo esse batalhão
de convencionais teve a companhia de um outro
batalhão. Neste caso, virtual.

A convenção, através da empresa Net Dut
Produção, do Grupo Prosoft Tecnologia, foi
transmitida em tempo real, via web, e contou, du-
rante os três dias de eventos, com 4.394 acessos. Para
assistir, bastava ‘clicar’ no banner localizado no Por-
tal da Fenacon (www.fenacon.org.br). A transmissão,
coordenada pelo diretor de Tecnologia e Negócios
da Fenacon, Nivaldo Cleto, já havia sido

disponibilizada na edição anterior do evento, em Recife,
em 2001.

Balanço

O presidente da Fenacon, Pedro Coelho Neto,
destacou os dois anos de trabalho da COE e a
dedicação da Masterprom, empresa organizadora, e
de todas as pessoas que trabalharam para a realização
da convenção. Coelho Neto lembrou, também, a
importância do evento, como elo de fortalecimento
do setor de serviços. “Vocês não imaginam o que foi
resolvido aqui em termos políticos, de sindicatos e da

federação, quantas novas parcerias foram firmadas,
das coisas novas que surgiram”.

Participaram da mesa de encerramento, o
presidente da Fenacon, Pedro Coelho Neto, o vice-
presidente para a Região Sul, Mário Elmir Berti, o
diretor de Eventos, José Rios, os presidentes dos
Sescons de Santa Catarina, Vilson Wegener, da Grande
Florianópolis, Walter Teófilo Cruz, e de Blumenau,
Carlos Roberto Victorino, além do presidente do
Sescon/RN, Edson Oliveira da Silva, próximo
anfitrião do evento.

Homenagens

Os três ex-presidentes e o atual presidente da
Fenacon - Annibal de Freitas, Irineu Tomé, Eliel
Soares de Paula e Pedro Coelho Neto - receberam
troféus de reconhecimento. Os presidentes dos
sindicatos filiados também foram homenageados,
assim como os integrantes da COE, e as entidades
realizadoras - Sescon/SC, Sescon/Grande Flo-
rianópolis e Sescon/Blumenau, patrocinadoras - CNC
e Prosoft, apoiadoras - CFC e CRC/SC, promotora -
Fenacon e organizadora - Masterprom. O presidente
do Sescap/PR, Valdir Pietrobon, recebeu troféu, das
mãos de Pedro Coelho Neto, representando o estado
com a maior delegação: 165 participantes.

O diretor de
Eventos da
Fenacon, José
Rios, apresenta
as estatísticas
do evento
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Galeria de imagens

Nos intervalos das palestras, os
convencionais aproveitavam para
conhecer as novidades em produtos
e serviços, na Feira de Exposições.
Na foto, o estande da Fenacon,
bastante concorrido

Estande da Prosoft Tecnologia,
empresa patrocinadora do evento,
onde foram instalados
computadores com acesso à Internet
em alta velocidade. O Net Point
permitiu aos convencionais estar em
comunicação constante com suas
casas e empresas durante os três
dias de convenção

Hora da descontração:
momentos do jantar
dançante de
confraternização no
Iate Clube, às margens
da Lagoa da
Conceição, ponto
turístico da cidade

Ator performático, Moacir Reis,
apresenta textos do poeta e
dramaturgo inglês, William Shake-
speare, na abertura do evento

O presidente da Fenacon, Pedro Coelho Neto, fala
na solenidade de encerramento, acompanhado, esq.

para dir. do vice-presidente para a Região Sul,
Mário Elmir Berti, dos presidentes dos Sescons da

Grande Florianópolis, Walter Teófilo Cruz, de
Blumenau, Carlos Roberto Victorino, do diretor de

Eventos, José Rios, e do presidente do Sescon/RN,
Edson Oliveira da Silva, próximo anfitrião do evento
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terceiro setor

Cada vez mais a sociedade brasileira
investe no chamado Terceiro Setor, seja
no exercício de
atividades sociais
seja na contribui-
ção de valores ou
doações de bens.
Mesmo assim, ain-
da é grande o des-
conhecimento so-
bre os caminhos
que podem levar
empresas e cida-
dãos a oferecer, por
exemplo, parte do
tempo ou de seu
conhecimento téc-
nico em favor do
fortalecimento e
ampliação do aten-
dimento de entida-
des de assistência.

Para mudar este
cenário, diversas
associações de classes, organizações não-
governamentais, institutos de pesquisas e
universidades vêm disseminando uma
série de informações e ações para
estimular atividades que visem aumentar
o número de voluntários e contribuições
ao Terceiro Setor. No Brasil, somente 7%
dos jovens são voluntários contra 62% nos
Estados Unidos.

Segundo pesquisa do site ‘vo-
luntários.org’, 54% desses jovens, ou seja,
14 milhões de brasileiros na faixa de 16 a
24 anos, declararam que gostariam de
participar de alguma campanha volun-
tária, mas não sabiam “por onde começar”
ou “quais entidades procurar”. Diante
desse problema, o site conectou cerca de
25 milhões de jovens às mais de 3.000
entidades cadastradas, o que resultou no
deslocamento de 32.000 voluntários. Há,
ainda, cerca de 8.000 jovens na fila de
espera, segundo o site.

Esforço que contagia
Cresce o número de ações sociais praticadas por empresas e

pessoas físicas, mas a falta de informação ainda intimida a doação

através de deduções fiscais

Exemplo do forte crescimento do
Terceiro Setor no país foi o evento

realizado entre os
dias 10 e 13 de
setembro, em Bra-
sília-DF. O Fórum
Internacional de
OSCIP’s (Orga-
nizações da So-
ciedade Civil de
Interesse Público)
e ONG’s (Orga-
nizações Não
Governamentais),
FIOO 2003, reu-
niu cerca de 600
representantes do
governo, como os
ministros da Edu-
cação, Cristóvan
Buarque, e da Jus-
tiça, Márcio Tho-
maz Bastos, re-
presentantes de

universidades e Organizações do Terceiro
Setor e de classes profissionais e em-
presariais, como os presidentes do Con-
selho Federal de Contabilidade, Alcedino
Gomes Barbosa, e da Fenacon, Pedro
Coelho Neto, que proferiu a palestra ‘Con-
tabilidade e Auditorias no Terceiro Setor’.

Além de discutir importantes temas em
torno dessas entidades, o evento resultou
na ‘Carta de Brasília’, que será enca-
minhada ao ministro da Justiça e irá propor
ao Legislativo a elaboração de um Estatuto
do Terceiro Setor para unificar toda a
legislação à respeito dessas entidades,
incluindo as questões tributária, trabalhista,
previdenciária e contábil.

“Uma das nossas metas é fazer uma lei
unificada para todos. Hoje, os brasileiros
têm legislação diferenciada para as
entidades, mesmo que elas tenham igual
ramo de atividade”, afirma a advogada e
presidente do Fórum Internacional, Cibelle

Rodovalho Guerra. “A legislação tributária
brasileira leva o setor público a retirar
recursos das Organizações da Sociedade
Civil, que atuam para preencher as lacu-
nas na atividade social”, completa.

A carta também propõe a revisão de
alguns pontos da Lei n.º 9.790, conhecida
como ‘Lei do Terceiro Setor’, que
qualifica as pessoas jurídicas de direito
privado e sem fins lucrativos, como
OSCIP’s. A lei permite às associações
que possuem fins públicos, reconhe-
cimento por parte do Estado, de suas
finalidades públicas, embora não sejam
estatais, e exclui aquelas que não são de
interesse público.

Deduções ainda
são pequenas

Levantamentos em torno das práticas
sociais também estão sendo feitas no país.
O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) realizou, no ano de 1999, uma
pesquisa que permitiu conhecer melhor o
perfil de investimentos e as motivações
dos empresários em investir na área so-
cial em diversas regiões.

Só como exemplo, na Região Sudeste
foram pesquisadas cerca de 445 mil
empresas privadas e apenas 8% utilizaram
as deduções fiscais permitidas por lei. Já
57% das empresas declararam realizar

Cibelle Rodovalho Guerra: “A legislação
tributária brasileira leva o setor público a
retirar recursos das Organizações da
Sociedade Civil, que atuam para
preencher as lacunas na atividade social”
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Rogério Aleixo Pereira: “Os presidentes
de todas as entidades civis sem fins
lucrativos devem ter o máximo de
cuidado na condução de suas
respectivas gestões administrativas”
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ações sociais voltadas para a comunidade
de forma habitual. A melhoria da
qualidade de vida da comunidade e a
satisfação pessoal são, para 81% dos
empresários, a grande motivação para
investirem no social.

A contabilidade
no Terceiro Setor

A presença do contabilista, hoje,
mais do que nunca, é fundamental para
as atividades do Terceiro Setor, devido
às exigências dos vários organismos
governamentais e não governamentais,
que incluem o fornecimento de de-
monstrações contábeis e outras in-
formações, quer seja para registros e
concessão de certificados específicos
ou mesmo para fins de prestação de
contas das ações dessas entidades.

Para que as empresas e pessoas físicas
tenham a garantia de que estão con-
tribuindo para entidades idôneas, é
importante que elas apresentem certidões
e transparência em seus números. Segun-
do o presidente do CRC/SP, Pedro Ernesto
Fabri, as pessoas devem exigir das enti-
dades provas de que elas são regulares.
“Além de usar o seu coração para fazer
uma doação, você tem que ter o discer-
nimento de escolher aquela entidade que
esteja regular e o contador pode ajudar
nessa regularização”, diz.

A falta de conhecimento da legislação
leva, muitas vezes, a erros que podem
gerar sérios problemas. “Os presidentes
de todas as entidades civis sem fins
lucrativos devem ter o máximo de cuidado
na condução de suas respectivas gestões
administrativas, já que a possibilidade de
responder a um processo judicial por
crime de sonegação fiscal, além de
desgastante e oneroso, possibilita a
aplicação de penalidades rigorosas”, alerta
o advogado especialista em Direito
Empresarial e sócio da Aleixo Pereira
Advogados, Rogério Aleixo Pereira.
Portanto, a responsabilidade do pro-
fissional contábil é cada vez mais exigida
para dar transparência e normatizar os atos
das instituições do Terceiro Setor.

Campanha

O CRC-SP, através da campanha ‘Uma
Ação que Vale Um Milhão’, este ano, em

sua segunda edição, vem estimulando a
prática da responsabilidade social nas
mais de 18 mil empresas de contabilidade
do Estado e incentivando as empresas a
destinarem parte do que pagam de
Imposto de Renda às entidades
assistenciais. “A gente percebe - e esse
foi o motivo maior da campanha -, que,
por falta de informação, o empresário não
faz suas doações. Por outro lado, o
contabilista também não incentiva ou não
coloca o empresário para refletir sobre o
assunto”, diz Fabri.

Segundo o presidente do CRC/SP,
um dos impeditivos para o aumento da

■ www.crcsp.org.br
‘Uma Ação que Vale um Milhão’

Conheça as várias modalidades de
doações permitidas pelas leis de
incentivo fiscal

■ www.filantropia.org
Site mantido pela Kanitz & As-
sociados que presta consultoria
gratuita a empresas que queiram
ajudar o Terceiro Setor

■ www.rits.org.br
Rede de Informações sobre o Terceiro
Setor. Oferece informações como
legislação, cursos e artigos

Para colaborar com
o Terceiro Setor

■ www.mapadoterceirosetor.org.br
Desenvolvido pela Fundação
Getúlio Vargas, com o apoio de
diversas entidades, reúne in-
formações das organizações,
através de um banco de dados na
Internet, que facilita o acesso de
voluntários e empresas inte-
ressadas em investir no setor

■ www.voluntarios.com.br
Site  de informações sobre o
voluntariado no Brasil .  Aqui
você pode achar entidades pró-
ximas de seu bairro ou cidade
por áreas de atuação

destinação de recursos à projetos
sociais é a data da efetiva doação. “Vo-
cê faz a doação durante o ano calendá-
rio, ou seja, janeiro a dezembro, para
aproveitar esse valor quando fecha sua
declaração, que é no mês de abril do
ano seguinte. Então, há vários com-
plicativos. Primeiro, ninguém gosta de
doar coisas com muita antecipação.
Segundo, você não sabe exatamente
quanto vai pagar de imposto”.

Fabri informa que vem sendo feito um
trabalho para a mudança da lei. “Existe
três projetos tramitando no Congresso
para estender esta data, ou seja, para que
a doação seja feita até 30 de abril do ano
seguinte”. Enquanto novas regras não são
editadas, os empresários só podem lançar
na declaração anual as doações feitas até
31 de dezembro. As pessoas físicas
precisam apresentar a declaração no
modelo completo e as empresas devem
optar pelo sistema tributário de lucro real.

De acordo com pesquisa realizada
pelo Instituto Ethos de Respon-
sabilidade Social, os consumidores
esperam das empresas algo além de
bons produtos, como comprometimento
com a área social, meio ambiente e
comportamento ético. Portanto, além
dos benefícios sociais para o País,
contribuir com o Terceiro Setor é
também um bom negócio.

Pedro Ernesto Fabri: “A gente percebe
que, por falta de informação, o
empresário não faz suas doações”
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perícias

Perícia judicial civil contábil

“A palavra perícia provém

do latim ‘peritia’, cujo

significado é o conhecimento

adquirido pela experiência”

Por Sergio Henrique Miranda de Sousa

A perícia é uma modalidade de prova
prevista na legislação brasileira e visa dar
suporte técnico-científico ao julgador da
causa que, muitas vezes, prescinde destes
conhecimentos. Assim, por desempenhar
função de auxiliar do juiz, o perito judi-
cial, neste caso ex-
clusivo, o perito con-
tador, deve conduzir
os trabalhos em con-
formidade com a le-
gislação pertinente,
dentro dos princípios
e normas contábeis,
agindo com transpa-
rência, integridade, responsabilidade e,
principalmente, imparcialidade.

Estes são, pois, os elementos carac-
terizadores da ampla responsabilidade que
recai sobre o profissional contador no
efetivo exercício do encargo, remunerado
ou não, prestador de serviço às Justiças
Estadual, Federal e Trabalhista ou, ainda,
como assistente técnico das partes (perito
contador auxiliar).

Nos dias atuais, o campo de trabalho do
perito contador é muito vasto, abrangendo
diversas áreas da contabilidade e desper-
tando grande interesse de alguns profis-
sionais que visam o aprofundamento e aper-
feiçoamento técnico das Ciências Contábeis.

Por falta de profissionais habilitados em
diversas comarcas do interior, muitas
vezes, os magistrados são auxiliados por
profissionais sem a necessária qualificação.
Além disso, existem os pseudos peritos,
habilitados em outras áreas profissionais,
sem a graduação contábil, concorrendo de
forma irregular com aqueles dotados de
conhecimento específico.

O Sistema CFC, representado no Estado
pelo CRC e, ainda, as entidades de classe,
sindicatos, associações e faculdades são
órgãos importantíssimos para conscientizar,
fiscalizar e incrementar a qualidade
profissional.  O perito contador tem uma car-
ga de extrema responsabilidade, visto que
suas conclusões orientam as decisões ju-
diciais, influenciando, inclusive, nos rumos
e trajetórias de pessoas físicas e jurídicas.

Hoje é possível consultar o andamento
de processos na Justiça Federal pela
Internet, assim como na Justiça Estadual
no Estado de Santa Catarina, o qual teve a
vanguarda de disponibilizar até mesmo a
entrega de petições por e-mail. Os peritos

esperam ansiosa-
mente para que es-
tes meios eficientes
de informação este-
jam disponíveis na-
cionalmente, a fim
de dar mais agilidade
ao andamento dos
processos.

A perícia

Perícia Judicial é a prova necessária para
o esclarecimento ou comprovação de
determinados atos e fatos para partes
jurídicas; ou, ainda, em caráter adminis-
trativo, para os interessados ou envolvidos.
Neste último caso, é classificada como
perícia extrajudicial. Em suma, a perícia
consiste no exame, na inspeção sobre
coisas, pessoas ou documentos para a aná-
lise e conclusão de determinado fato com
o objetivo de auxiliar na
solução do litígio. A pala-
vra perícia provém do la-
tim ‘peritia’, cujo signifi-
cado é o ‘conhecimento ad-
quirido pela experiência’.

A perícia, prova que bus-
ca a verdade dos fatos, é
prática muito antiga.
Constam registros que os
sumérios-babilônicos, no
Oriente Médio, já utili-
zavam métodos periciais
para soluções de conflitos.
Partindo da história da
contabilidade, até o século
XVIII existiram técnicas e
ciências contábeis ori-
ginadas de exercícios mile-
nares dos profissionais
atuantes na área. O conhe-
cimento nesta época era de
forma empírica e primitiva,

ou seja, havia independência nas normas e
princípios que causavam extrema objetivi-
dade e pouco desenvolvimento científico.

Classificação

A perícia pode ser dividida em duas
áreas distintas: extrajudicial e judicial. A
perícia extrajudicial não nasce neces-
sariamente de um litígio, mais antecipa
seu surgimento. A pessoa física ou jurídica
necessitando constituir prova antecipada
ou constatar determinados fatos ou atos
juridicamente relevantes, poderá contratar
profissional com conhecimentos es-
pecíficos. Assim, após a realização da
perícia extrajudicial, esta poderá servir
como meio de prova para ação que venha
a ser futuramente proposta ou, ainda,
servir de instrumento para avaliar a
necessidade ou não de demanda judicial.
Também é utilizada para solução de
conflitos na esfera administrativa.

A perícia judicial é destinada à esfera
jurídica na solução de conflitos instalados,
podendo ser ela requerida ao juiz da causa
por uma ou ambas as partes litigantes, o
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Alterdata

“A proposta de honorários

periciais deve considerar a

avaliação do serviço, assim

como as demais despesas

que podem surgir no

decorrer do trabalho”

qual pode ou não consentir na sua ins-
talação, visto que, para sua realização
deverá ser analisada a necessidade e opor-
tunidade de ser efetivada em uma de-
terminada fase processual. Normalmente
esta prova é determinada com base no art.
420 do Código do Processo Civil - CPC,
nos seguintes termos: “A prova pericial
consiste em exame, vistoria ou avaliação”.

O CPC, no Capítulo VI - das Provas -
Seção VII - da Prova Pericial, dedica
vários artigos à ordenação da perícia,
sendo que o art. 420, parágrafo único, e o
art. 130, ambos do mesmo Código, des-
crevem casos em que a perícia pode ser
indeferida: se for desnecessário o
conhecimento científico e técnico; se
houve outras provas suficientes; se for
impossível a sua realização; se for inútil
ou apenas para delongar o processo.

Honorários

A perícia é composta por diversas
fases, ou seja, da nomeação do perito até
o encerramento dos trabalhos, procurando
evidenciar o CPC, não somente na área

contábil, como também nas demais. O juiz
poderá nomear o perito em várias
situações que demandem a sua in-
tervenção, dependendo da fase processual
e o objeto da ação, de acordo com os
artigos 421, 607, 634, 680, 722, 1.003,
1.114, 1.183, 1.186 e 1.206, todos do CPC.

Inicialmente, o perito deve avaliar o ser-
viço a ser executado em todos os seus
aspectos (tempo, custo, responsabilidade,
quesitos, equipe necessária, volume de
documentos, diligências, etc.) para, dentro
do seu planejamento, apresentar poste-
riormente sua proposta de honorários,
conforme a NBC T 13.2. O perito é intimado
para tomar ciência da nomeação, devendo

manifestar se aceita ou não o encargo,
conforme diretriz do art. 422 do CPC.

As partes podem formular seus que-
sitos no prazo de 5 dias, assim como in-
dicar os seus respectivos assistentes
técnicos, conforme o CPC, art. 421,
inciso 1º e art. 276. Cumpre observar
que, mesmo não sendo apresentados
quesitos por uma das partes, quesitos
suplementares poderão ser formulados
após a entrega do laudo, caso haja dú-
vida, omissão ou contradição nos levan-
tamentos e conclusões.

Havendo o deferimento da realização da
perícia, com o perito sendo intimado para
apresentar sua proposta de honorários antes
da apresentação dos quesitos, é acon-
selhável que o ‘expert’ manifeste-se que
aceita o encargo. Mas, a proposta, somente
após o prazo concedido às partes, posto que
a quantidade de quesitos pode influenciar
no volume, tempo e grau de complexidade
do trabalho necessário a ser executado e
as possíveis despesas na sua realização.

A proposta de honorários periciais
deve considerar a avaliação do serviço,
assim como as demais despesas que
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As peças periciais
Laudo da perícia contábil - O laudo

final é a peça formal da perícia, sendo
que a essência de seu conteúdo deverá
ser construída através da transcrição das
etapas anteriores. O respeito ao prazo
inicialmente concedido pelo Juízo é fun-
damental. Caso seja impossível a
conclusão da perícia no prazo assinado,
poderá o ‘expert’, justificadamente,
requerer a prorrogação, conforme art. 432
do CPC, sendo-lhe concedido mais
alguns dias segundo o arbítrio do juiz. A
NBC 13.5 detalha critérios para
constituição do laudo, sendo que o art.
433 do CPC comenta acerca do prazo a
ser observado com primazia pelo perito.

Parecer do assistente técnico - Assim
como o laudo elaborado pelo perito, os
assistentes técnicos poderão, cada um ‘per
si’, elaborar seu próprio laudo se
discordarem das conclusões do ‘expert’.
Caso contrário, poderão subscrever
juntamente com o perito. A NBC 13.6
detalha sobre o posicionamento destes
peritos assistentes das partes e os
instrumentos a serem utilizados. Após o
protocolo do laudo pericial, os assistentes
técnicos têm o prazo de 10 dias para
juntarem seus pareceres, de acordo com o
contido no art. 433 do CPC, parágrafo
único. A NBC 13.4.2.1 sugere que o perito
comunique aos assistentes técnicos a
entrega do laudo, quando estes acom-
panharem as diligências, a fim de pro-
porcionar condições de manifestação
dentro de tempo hábil.

Esclarecimentos - É usual a parte
que se sentir prejudicada com a
conclusão da perícia impugnar o laudo

pericial. Assim, se faz necessário que o
laudo pericial seja bem sustentado e
conclusivo, para que não reste margens
às críticas ou impugnações. Ambas as
partes podem solicitar esclarecimentos,
na forma de quesitos, conforme o art.
435 do CPC, através de perguntas ao
perito. Ocorre, normalmente, das partes,
aproveitando desta oportunidade, acres-
centar quesitos novos ao invés de escla-
recimentos dos formulados ante-
riormente. Nesta situação, caso adicione
serviços e custos ao perito, este poderá
requerer honorários complementares
devidos aos novos trabalhos.

Segunda perícia - Conforme o art. 437
do CPC, poderá ocorrer a determinação de
uma segunda perícia ou, ainda, ser a
mesma desconsiderada pelo juiz, conforme
o art. 436 do CPC, desde que não haja
convicção naquilo que se pretendeu provar.
Conforme o art. 438, do CPC, o objeto da
segunda perícia é o mesmo da primeira,
podendo aquela confirmar esta ou
desqualificar, integral ou parcialmente, o
primeiro trabalho. Quando a prova exigir
conhecimentos técnicos específicos para
o caso concreto, se faz necessário a
intervenção de profissional especialista
para matéria versada. No caso da
contabilidade, o ‘expert’ é bacharel em
Ciências Contábeis, devidamente
habilitado pelo CRC e com especialidade
no assunto a ser averiguado.

Sergio Henrique Miranda de Sousa

é perito contador e sócio da Calc

Perícia, Auditoria e Consultoria

www.calcweb.com.br

sergio@calcweb.com.br

perícias

podem surgir no decorrer do trabalho,
conforme o item 2.5 da NBC P 2.
Normalmente os honorários periciais
deverão ser custeados pela parte autora
da ação ou pela parte que requereu a
perícia, conforme o art. 33 do CPC.

A partir do depósito judicial dos ho-
norários, o perito será novamente intimado
para dar início aos trabalhos, podendo, se
necessário, fazer carga dos autos. A NBC
T 13.3 detalha esta fase da perícia de suma
importância, pois a mesma é a estrutura
principal do labor pericial.

Diligência

Com base no art. 429, do CPC e na NBC
13.3.4. e 13.3.5., poderá o perito diligenciar
junto ao autor e/ou réu e requerer a
apresentação de todos os documentos e
materiais que julgue necessário para rea-
lização dos trabalhos, os quais não estejam
juntados nos autos. No caso de não aten-
dimento da diligência, seja por recusa, atraso
ou silêncio, o perito deve comunicar ao juiz,
que tomará as atitudes que lhe convir, como
até mesmo ordenar o acompanhamento do
perito por oficial de justiça, o qual pode,
inclusive, dar voz de prisão.

Além disso, ao aproximar-se o final das
diligências, o perito deverá comunicar aos
assistentes técnicos que porventura
tenham acompanhado a finalização desta
fase, conforme sugere a NBC 13.4.2. A
título de exemplo de diligência e coleta
de materiais descritos no art. 434,
parágrafo único, do CPC, podemos des-
tacar aquele que se realiza na perícia
documentoscópica, ou seja, a coleta de
assinaturas padrões para serem com-
paradas com as supostamente falsas.

Conclusão

Todas as etapas são importantes no
desenvolvimento dos trabalhos, não
devendo o perito descuidar-se da pru-
dência, apoiando-se nas normas legais. Em
todos os seguimentos profissionais,
principalmente neste, devido ao grau de
importância e responsabilidade e porque
na grande maioria envolve documentos de
extremo volume, o planejamento é funda-
mental para o êxito na conclusão da perícia.
A NBC T 13.4 dá mais detalhes dos atos
que visam sustentar a perícia contábil.

Não desmerecendo os serviços pre-
liminares e averiguações iniciais, não
resta dúvida que a parte mais importante
do trabalho do perito é a conclusão.
Portanto, a perícia deverá ser conduzida
com detalhes, transparência e fun-
damentação técnica, a fim de se obter
uma conclusão segura.

Se a conclusão for obscura, deixando
a desejar em um ou mais pontos, poderá

comprometer todo o resultado da
perícia, podendo ser recusada pelas
partes ou até mesmo pelo Juízo, que não
a levará em consideração no seu
julgamento ou poderá determinar nova
perícia. Para que a conclusão impere
sobre toda e qualquer argumentação em
contrário das partes, é essencial a boa
pesquisa para uma conclusão clara,
segura e convincente.
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Microcrédito
Hoje, as pequenas e microempresas representam 30% do PIB e

60% dos empregos no País mas recebem apenas 10% do crédito
liberado. O desafio da ampliação do crédito e suas formas de acesso
para pequenas e microempresas foi o objeto de discussão do
segundo dia da 3a Semana da Micro e Pequena Empresa promovida
pelo Sebrae/RJ.

Diretor administrativo do Sebrae Nacional, Paulo Okamoto,
criticou a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) em relação às pequenas e
microempresas (MPE’s). “Os critérios do banco deveriam ser
melhor calibrados, direcionando o crédito e aumentando a verba
para o setor”, ressaltou.

Okamoto afirmou que a entidade pretende criar produtos para
ampliar o acesso dos pequenos a financiamentos, principalmente
para a capital de giro. “É o grande problema dos empresários hoje
por causa da complexidade das garantias”, explicou.

Para solucionar a questão, o Sebrae aposta na criação da figura
da Sociedade de Garantia de Crédito. Constituída por pessoas
físicas e instituições públicas, funcionará como um grande Fundo
de Aval para garantir os empréstimos. Além disso, o Sebrae cogita
a formação de um Fundo de Recebíveis, que possibilitaria a
transformação de papéis em dinheiro de forma mais célere e a
custo mais baixo.

A terceira frente de ação seria a difusão das Cooperativas de
Crédito, nas quais pequenos empreendedores fornecem os mesmos
produtos e serviços dos bancos em condições mais favoráveis para
pequenos e microempresários.

Jornal do Commercio - RJ

09 de outubro de 2003

O modelo que o governo adotou em medida
provisória (MP) para transferir a cobrança da Cofins
do faturamento para o valor agregado vai prejudicar
pequenas empresas que estão fora do Simples,
sobretudo as prestadoras de serviços, segundo
adversários do Planalto. A oposição alega que estas
firmas integram cadeias produtivas curtas, nas quais
será maior o impacto do aumento da alíquota de 3%
para 7,6%.

“Uma coisa é clara: para a classe média, o prestador
de serviço, o pequeno empregador, a Medida Provisória
é catastrófica, determinadora de fechamento de portas”,
afirmou o líder do PFL no Senado, José Agripino Maia
(RN). Para o PFL, a alíquota de 7,6% da nova Cofins
é alta demais e deveria ser recalculada.

A alíquota foi definida pela Receita Federal de
modo a que o governo não perca com a nova Cofins
o que arrecada no sistema atual - rendeu R$ 52
bilhões em 2002. O fisco usou como parâmetro o
modelo que extinguiu a cumulatividade do PIS a
partir de janeiro - o PIS subiu de 0,65% para 1,65%.

Com o novo PIS, o governo arrecadou até setembro
R$ 11,3 bilhões, 16,4% a mais do que no mesmo
período do ano passado. O resultado levou a Ação
Empresarial, que reúne grandes empresários do País,
a reivindicar que a alíquota da Cofins não-cumulativa
deveria ficar entre 5% e 5,2%.

DCI

04 de novembro de 2003

Cofins
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regionais

11º Festival da Primavera
no Distrito Federal

Mais de mil pessoas foram ao SESC
Taguatinga Sul, no dia 20 de setembro,
para a festa mais tradicional das empresas
abrangidas pela base de representação do
Sescon/DF. A convivência saudável entre
patrão e colaboradores foi o objetivo cen-
tral deste encontro. “Aqui, temos a chance
de estabelecer uma relação muito mais
amistosa com nossos colaboradores,
favorecendo, inclusive, nossa convivência
profissional”, explica o diretor de
Comunicações e Eventos do Sescon/DF,
José Teixeira Rezende.

Além de seu caráter festivo, o Festival
da Primavera representa ainda um
instrumento de ação social. No ano
passado, a diretoria do sindicato resolveu
fazer do Festival uma forma de
arrecadação de alimentos. A idéia deu tão
certo que foi proposta novamente este ano.
Em 2002, foram arrecadados 200 quilos
de alimentos não perecíveis. Em 2003, a
arrecadação subiu para 500 quilos de

III Jornada de
Contabilidade

de Roraima
Realizada nos dias 1º e 2 de outubro, no Palácio

da Cultura em Boa Vista/RR, a ‘III Jornada de
Contabilidade de Roraima’ teve como tema, este
ano: ‘Profissão contábil, exemplo de ética e cida-
dania’. Ética, responsabilidade e visão empreen-
dedora do profissional contábil e o papel da mulher
contabilista foram alguns dos temas discutidos.

O presidente da Fenacon, Pedro Coelho Neto,
abriu o segundo dia de trabalho com a palestra ‘A
Perspectiva das Empresas de Serviços Contábeis’,
tendo como integrante da mesa o presidente do
Sescon/RR, Vivaldo Barbosa de Araújo Filho.
Cerca de 400 pessoas prestigiaram o evento entre
estudantes, professores, advogados e contabilistas.

Distrito Federal

alimentos, que foram doa-
dos ao Programa Mesa
Brasil SESC.

A consciência ecológica
é outro tema que a diretoria
do Sescon/DF pretende
abordar nos Festivais. Este
ano, o sindicato, em parceria
com a Patrulha Ecológica,
uma ONG ambiental que
atua no DF há mais de 20
anos, ofereceu aos par-
ticipantes mudas de plantas
medicinais e esclarecimen-
tos básicos educativos sobre
o meio ambiente.

Participaram do Festival,
o presidente da Fenacon,
Pedro Coelho Neto; o vice-presidente para
a Região Centro-Oeste/Norte, Antônio
Gutenberg Moraes de Anchieta; o diretor
de Eventos, José Rosenvaldo Evangelista
Rios; os presidentes do Sescon/DF, o

Descontração total: esq. p/ a dir., Elizer Soares de Paula,
Eliel Soares de Paula, Pedro Coelho Neto e Valdir Pietrobon.
Abaixo, comemoração pelo resultado da arrecadação de
alimentos para o Programa Mesa Brasil SESC

anfitrião Elizer Soares de Paula, do
Sescon/RJ, José Augusto de Carvalho, e
do Sescap/PR, Valdir Pietrobon, além do
delegado confederativo da Fenacon, Eliel
Soares de Paula.

Um grande número de empre-
sários contábeis da região de Cam-
pinas, interior de São Paulo, reuniu-
se no Centro Poliesportivo dos
Contabilistas, no dia 13 de setembro,
para a aprovação, por unanimidade,
da fundação do Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis e
das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas da
Região Metropolitana de Campinas
- Sescon/ Campinas.

Durante a solenidade, foi
apresentada uma única chapa para
concorrer à formação da primeira
diretoria, denominada ‘União e
Participação’, encabeçada pelo

Interior de São Paulo
ganha sindicato

Campinas

empresário contábil, Carlos Tozzi. Na
oportunidade, Tozzi enfatizou que o
Sescon/Campinas deverá ser uma
entidade sindical modelo e de
referência para a sociedade e que sua
missão será desenvolver um ambiente
amplo de negociação nos dissídios
coletivos das categorias.

O evento contou com as presenças
dos presidentes do Sescon/SP, Carlos Jo-
sé de Lima Castro; SindCon/Campinas,
Dagoberto Silvério; do vice-presidente
da Facesp e da Associação Comercial e
Industrial de Campinas, Guilherme
Campos Jr. e do diretor de Tecnologia e
Negócios da Fenacon, Nivaldo Cleto,
representando a entidade.

Roraima
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As mudanças que podem ocorrer no
sistema sindical e na organização das
categorias empresariais e de trabalhadores
foram os temas debatidos no Fórum
Intersindical realizado em Londrina,
Paraná, nos dias 18 e 19 de setembro. O
evento foi promovido pelo Sescon local e
Sincolon (Sindicato dos Contabilistas).

As principais alterações propostas pela
PEC n.º 29 são a mudança de unicidade
para pluralidade sindical e o fim da
contribuição sindical compulsória. Com
o fim da unicidade sindical, explica José
Ribeiro, coordenador do Fórum, uma

Reunidos no último dia 3 de outubro,
na sede da Aescon-Santos, empresários
contábeis do litoral paulista inauguraram
o Sescon/BS, com base territorial nos
nove municípios da região - Santos, São
Vicente, Guarujá, Bertioga, Cubatão,
Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e
Peruíbe - e Itariri, no Vale do Ribeira.

Segundo o presidente da entidade,
Orival da Cruz, os principais objetivos do
Sescon/BS serão a defesa dos interesses
dos associados nas negociações salariais
com seus empregados, a realização de
cursos e palestras técnicas e a promoção
de eventos sociais e de congraçamento.

Sescap/PR
comemora

15 anos
Foi em grande estilo a come-

moração dos 15 anos de existência do
SESCAP-PR, realizado no dia 26 de
setembro, no Círculo Militar de Curi-
tiba. Cerca de 300 pessoas estiveram
presentes ao evento, que foi animado
pela banda Champion.

O presidente do Sescap/PR, Valdir
Pietrobon, em discurso, agradeceu a
presença de todos os convidados e
falou brevemente a respeito da reforma
tributária fazendo um alerta para que a
classe contábil se una e participe das
discussões que envolvem o tema.

Entre os convidados, o presidente da
Fenacon, Pedro Coelho Neto, o
presidente do Conselho Regional de
Contabilidade, Nelson Zafra, e o
presidente da Confederação Nacional
das Profissões Liberais - CNPL, Luiz
Eduardo Gautério Gallo, discursaram,
parabenizando o sindicato.

15 anos de história

Criado em 1987 por um grupo de
empresários interessados em unir força
para trabalhar em prol das categorias
econômica representadas, o Sescap/PR
vem, ao longo desses 15 anos, pro-
movendo vários cursos, encontros,
seminários e congressos.

A entidade se destaca ainda na
atuação junto a parlamentares estaduais
e federais, visando buscar soluções para
os principais problemas e salvaguardar
os interesses das suas categorias
econômicas representadas. “Há tempos
o sindicato vem trabalhando incan-
savelmente em prol de causas justas”,
afirma Pietrobon.

Entre elas destacam-se esclareci-
mentos acerca das Reformas Previ-
denciária e Tributária; a campanha para
a ampliação do Simples; parcerias com
empresas de assessoria trabalhista;
esclarecimentos sobre mudanças na
legislação e implantação de várias
regionais no interior do Estado.

Paraná

Londrina

Fórum no
Paraná debate
reforma sindical

cidade pode abrigar vários sindicatos
representando a mesma categoria sindical.
Segundo ele, isso seria desastroso pois as
categorias perderiam força em sua
representação.

Mais de 600 sindicalistas participaram
dos debates. Compuseram a mesa da
cerimônia de abertura, o vice-presidente
da Fenacon para a Região Sul, Mário
Elmir Berti e o presidente do Sescon/
Londrina, Paulo Bento. No primeiro dia
de debate, a palestra foi do deputado fe-
deral Mauricio Rands, do PT de
Pernambuco, autor da PEC 29.

Também foram palestrantes, o
presidente do Conselho Nacional das
Profissões Liberais (CNPL), Luiz
Eduardo Gautério Gallo, e o advogado
Roberto Luiz Lopes Nogueira, do
Conselho Nacional do Comércio - RJ.
Políticos paranaenses, como os deputados
federais Luiz Carlos Hauly (PSDB), Alex
Canziani (PTB) e Paulo Bernardo (PT)
participaram das outras mesas de debate.

Baixada Santista

Criado o Sescon
Baixada Santista

Estão em atividade na Baixada
Santista, 1.682 empresas nos segmentos
representados. Dentre elas, 721 prestam
serviços contábeis enquanto 961 atuam
nos demais segmentos que empregam, no
total, cerca de 10 mil pessoas. Para que
todos os setores possam participar, Orival
revelou que estão sendo criadas Câmaras
Setoriais, para que os assuntos técnicos
de cada segmento sejam debatidos e
tenham um encaminhamento próprio.

Estiveram presentes à assembléia de
criação do sindicato, além do presidente,
Orival da Cruz, o vice-presidente da Fena-
con para a região Sudeste, Antônio Maran-
gon, o presidente do Sescon/SP, Carlos José
de Lima Castro e diretores da entidade.

Mesa da assembléia de criação do Sescon/
Baixada Santista: esq. p/ dir., Antônio
Marangon, Orival da Cruz e Carlos José de
Lima Castro
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EBS

go around

Foi nos idos de 1980 que passei três
agradáveis semanas na casa de minha
tia, enquanto meus pais faziam uma
viagem. De todas as experiências vi-
vidas naquele período, a que sempre me
vem à lembrança é a história do aquário.
Meus primos tinham em seu quarto um
aquário invejavelmente bem cuidado e
com uma infinidade de peixes.

Um belo dia, sozinho na casa, chutei
uma bola de mau jeito que atingiu em
cheio o aquário. Foi peixe espalhado por
todos os lados. Depois de salvá-los
numa jarra de suco, sentei para imaginar
que desculpa eu ia dar. Após esconder
a bola, disse aos meus tios que o aquário
havia caído sozinho do pedestal. A
desculpa não importou muito, porque
meu pai, quando chegou, comprou lo-
go outro aquário para que
justiça fosse feita.

 Surpreendentemente,
em nossas empresas, de
vez em quando estamos
vivendo situações
semelhantes à his-
tória do aquário. Só
que desta vez, nor-
malmente, estão envolvidos nos-
sos sócios, colaboradores e
clientes. Tem sempre alguém ‘es-
condendo as pistas’ e dizendo
que não foi o responsável
por algo ter acontecido. É
aí que surge um dos
maiores inimigos da
empresa moderna: sua
excelência, a justificativa.

Mas, é que...

“Tenho vontade de premiar

aquele colaborador que, ao

cometer um erro, assume

imediatamente e parte logo

para a solução do problema...”

A grande diferença da história contada
e da realidade nas empresas é a seguinte:
quando você é criança e dá uma desculpa,
alguém paga a
conta, mas quando
você é adulto e dá
uma desculpa, você
é que deveria pagar
a conta. É por isso
que tem sempre
alguém justificando
tanto seus erros...

Uma vez per-
guntei a um amigo,
dono de loja, se ele nunca perdia a
paciência com seus clientes. Ele disse
que não e complementou: “...é uma
simples questão de foco. Às vezes você
precisa definir o que quer: ter razão ou
ganhar dinheiro?”. É só mais uma versão

para o jargão popular: “o cliente tem
sempre razão”.

Tenho horror a desculpas,
principalmente quando o que

está em jogo é a satisfação do
cliente. Tenho vontade de
premiar aquele colaborador

que, ao cometer um erro, as-
sume imediatamente e parte

logo para a solução do pro-
blema, sem medir esforços para

atingir este objetivo.
Uma empresa precisa
de gente assim. Além
de produtivas, ações
assim são muito mais
importantes para a
empresa do que aquela

tradicional perda de tempo com
justificativas do tipo: estou sobre-
carregado, não entendi direito o que se

havia pedido, a
culpa foi do
cliente, não estou
aqui para isso, en-
tre outras pérolas
da improdutivi-
dade empresarial.

Temos assis-
tido a uma intensa
mudança no mer-
cado consumidor,

com o surgimento da figura de um
cliente cada vez mais exigente,
conhecedor de seus direitos e pro-
tegido por várias leis. Poucas coisas
irritariam mais este cliente do que o
uso de ‘justificativas’ por ele não estar
recebendo um serviço rápido,
confiável e de qualidade. Em outras
palavras: o cliente não quer saber.

Esta cultura que herdamos quando
crianças de arrumar logo uma desculpa
para ver se alguém paga a nossa conta,
precisa ser erradicada definitivamente
de dentro das organizações com muito
diálogo, treinamento e bom-humor. O
bom-humor é para quando alguém for
justificar o erro e começar a falar o
famoso “...mas é que....”, você
interromper e ir logo perguntando: onde
é que você escondeu a bola, hein!?

Haroldo Santos Filho é diretor

Institucional da Fenacon

haroldo@fenacon.org.br

Haroldo Santos Filho

Ilustração: Cárcamo
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