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Automatize a importação e
armazene as NFe’s dos seus clientes.
O IOB Gerencia XML reconhece os XML’s de e-mails cadastrados e
importa NFe e CTe direto do site da SEFAZ e Receita Federal para os
softwares EBS Fiscal e Folhamatic Fiscal.
Tudo isso de forma automática, sem digitação, sem precisar escanear.
O sistema também mantém as NFe’s e CTe’s organizadas e disponíveis para
consultas por 5 anos, através do sistema de armazenamento em nuvem.

Conheça as vantagens do IOB Gerencia XML:
• Importação automática de NFe (XML);
• Importa da SEFAZ, Receita Federal e e-mails cadastrados;
• Integração com os softwares EBS Fiscal e Folhamatic Fiscal;
• Sem digitação, sem precisar escanear;
• Armazenamento seguro em nuvem (plataforma Amazon certiﬁcada);
• Garantia de bac
backup dos XMLs por 5 anos;
• Consulta e downloads de NFe por período;
• Armazenamento de NFe de entrada e saída, autorizadas pela SEFAZ e canceladas;
• Software leve e inteligente;
• Fácil de usar;
• Instalação simples e rápida;
• Armazenamento de CTe;
• Capacidade de upgrade na quantidade de arma
armazenamento total.
Baixa da Receita Federal referente notas de entrada. Necessário o Certiﬁcado Digital A1 ou A3 dos clientes.
Baixa da SEFAZ limitada aos estados que permitem (PE, RS, SC). Necessário Certiﬁcado Digital (permitido através de procuração).

Ligue agora para 0800 015 4400, informe o código IGX-001 e
veja o que preparamos especialmente para você.
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Fraternos agradecimentos
É comum quando chega o final do ano ou o final de um mandato, se
fazer uma reflexão sobre os resultados obtidos, as eventuais frustrações
e de que legado a pessoa vai se orgulhar ou sentir saudade.
O ano de 2013 me propiciou grandes oportunidades para o
fortalecimento do sentimento associativo da nossa categoria, seja pela
realização de eventos importantes, sempre voltados para a melhoria
de nossa qualificação profissional, seja pelas manifestações de apreço,
de confiança e de atribuição de novas responsabilidades, como é o
caso de minha eleição, não pleiteada, mas orgulhosa, comprometida e
agradecida, como integrante da Diretoria da FENACON – Federação
Nacional, na condição de Diretora de Eventos.
Quanto a proximidade do término de meu mandato como Presidente
do SESCAP-PE, me permitam os meus queridos colegas contadores,
me declarar totalmente realizada e agradecida, porquanto fizemos
juntos tudo que foi caracterizado como prioritário e de importância
para o nosso Sindicato. Pequenos registros para um pequeno espaço,
mas não posso deixar de lembrar que evoluímos de nosso antigo Jornal
para uma boa Revista, melhorando nossa comunicação corporativa,
nos apropriando da recomendação do velho guerreiro Chacrinha, que
sabiamente dizia: quem não se comunica se “trumbica”.
Aprimoramos a nossa responsabilidade social promovendo doações
para Entidades do Terceiro Setor. Conveniamo-nos com outras
Entidades para criar meios para redução de custos de nossas operações.
Envolvemo-nos, com afinco, nas ações do programa “Declare Certo”.
Apoiamos e contribuímos para a melhoria da qualidade de vida dos
nossos colaboradores, através de uma ação negociada com a UNIMED
e, pela nossa obsessão na defesa dos princípios éticos, logramos um
respeito e grande convergência com a SEFAZ, do que nos orgulhamos
em transferir esse respeito para os nossos clientes.
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Realizações SESCAP-PE

Reunião de

diretoria

Em sua sala plenário, a diretoria
do SESCAP se reuniu nos dias
10 de setembro e 8 de outubro,
para debater assuntos de interesse dos associados, funcionários e do setor de serviços de
Pernambuco.

Almoço
Informal

Continua um sucesso o encontro realizado pelo SESCAP-PE,
que acontece uma vez por mês,
quando o Sindicato oferece o
tradicional almoço informal no
restaurante Ponteio Grill, em
Recife. O momento já faz parte
da programação dos representantes do setor de serviços de
Pernambuco e tem como objetivo principal, promover a integração e troca de experiências
entre os participantes.

Confraternização

de fim de ano do SESCAP-PE
Para fechar o ano de 2013 com chave de ouro, o SESCAP-PE está
preparando uma mega festa de confraternização. O evento ocorre
no dia 6 de dezembro, a partir das 20h, no espaço
Edilson Fraga Recepções, localizado no
bairro da Boa Vista, em Recife-PE. Você
não pode ficar de fora deste encontro
que pretende reunir os representantes das
empresas do setor de serviços e entidades
da classe contábil do estado de Pernambuco,
para uma noite dançante com música ao vivo.
Sorteios de brindes e presentes também farão
a alegria dos participantes.

Reunião do
Contabilizando sucesso
na sede do SESCAP-PE

Aconteceu no dia 17 de outubro, na sede do Sindicato. A iniciativa proporcionou aos participantes momentos culturais e de descontração, onde a
diretora de eventos do SESCAP-PE Maria Dorgivânia Barbará, ministrou palestra e esclareceu as dúvidas sobre Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e).
Durante o encontro, a presidente do
SESCAP-PE Alba Nunes, foi surpreendida pela representante do
grupo Contabilizando o Sucesso Silvana Melo, que a condecorou com o broche símbolo
do grupo. Alba agradeceu a
homenagem. “Fico honrada e
agradecida”, disse emocionada
a presidente.
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SESCAP na quinta edição do

Fomenta Nacional

Nos dias 30 e 31 de outubro o SESCAP-PE participou do VI Fomenta, evento
nacional promovido pelo SEBRAE, no
Centro de Convenções de Pernambuco.

CRC, a equipe de voluntários do Sindicato e do Conselho se revezou para
atender e esclarecer as dúvidas dos
empresários pernambucanos sobre
o programa Governo Cliente, criado
Com plantões no stand SESCAPPE/ com o intuito de permitir a participa-

FORCEC:

desenvolvendo novas
habilidades profissionais
Com o objetivo de formar empresários
de serviços contábeis, profissionais
contábeis, advogados, administradores
e demais empresários e profissionais
interessados no exercício de consultorias especializadas, o SESCAP-PE vem
promovendo desde o dia 5 de setembro, em seu auditório, o curso de Formação em Consultoria – FORCEC.
A programação dividida em dez módulos acontece até o dia 16/12, com
direito a festa de encerramento no
auditório do SESCAP-PE. Ao final, os
futuros consultores terão desenvolvi-
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do novas habilidades
profissionais e ampliado seus horizontes de atuação.

ção do pequeno, médio e grande empreendedor em licitações do Estado.
O SESCAP parabeniza a todos os participantes.
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SESCAP no

3º ACADEMICON

Na quarta-feira (23/10), a presidente Alba Rosa Nunes Ananias marcou
presença no 3º Encontro Pernambucano de Contadores com a Academia Pernambucana de Ciências
Contábeis (3º ACADEMICON), realizado no anfiteatro da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Na ocasião, o presidente da APECI-

CON, contador Geraldo Queirós,
convidou a conselheira do Sindicato,
Ivone Sandra da Silva, para tomar
posse como acadêmica da Academia
Pernambucana de Ciências Contábeis, diante da presença de diretores
do SESCAP-PE, acadêmicos, conselheiros do CRC e estudantes do curso de Ciências Contábeis da UFPE.

Convite: Sindicato participa de

assinatura de convênio

Na sede provisória do Governo estadual, no Centro de Convenções de
Pernambuco, a contadora Alba Nu-

nes atendeu ao convite do secretario
de planejamento e gestão de Santa
Cruz do Capibaribe Luciano Bezerra,
e da presidente da Associação Santacruzense de Contabilistas (Ascont)
Janaína Marques, participando da
assinatura de convênio entre o Governo de Pernambuco e a Prefeitura
de Santa Cruz do Capibaribe, para a
construção da cobertura e do piso
da área conhecida como Calçadão,
na Feira Livre da cidade. A iniciativa
pretende beneficiar cerca de quatro
mil trabalhadores do ramo de confecção no Agreste pernambucano.

CURSOS
UNIFENACON

Contabilidade,
Tributação e Obrigações
de sociedade em Conta
de Participação SCP
No dia 12 de setembro a Unifenacon promoveu Contabilidade, Tributação e Obrigações de sociedade
em Conta de Participação SCP. A
palestra direcionada para contadores, advogados, administradores
e empresários, foi ministrada pelo
contador Wagner Mendes, que
dentre várias atribuições é pós-graduado em Gestão em Controladoria, Auditoria e Tributos, pela FGV
e MBA Executivo Internacional,
pela Ohio University.

Contabilidade sobre
Contratos de Construção
A palestra ministrada pelo contador, consultor e advogado com
pós-graduação em Controladoria
Carlos Eduardo Marastoni, no dia
30 de setembro, teve como públicos-alvo contadores e empresas
prestadoras de serviços de contabilidade. Assuntos como: Programa
Minha Casa Minha Vida; Subvenção
Econômica; Transferência de Recursos e Regularização Fundiária
foram abordados.
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II SPCASP: SESCAP-PE participa de
Seminário de Contabilidade Pública

A presidente do Sescap-PE, contadora
Alba Rosa Nunes Ananias, participou
da mesa de honra do segundo Seminário Pernambucano de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (II SPCASP),
ocorrido na quarta-feira (17/10), no
Centro de Convenções de Pernambuco.
O evento contou com a presença de
cerca de 500 pessoas, entre profissionais contábeis, estudantes e empresá-

rios de diversos setores.
Com o tema “Perspectivas e Desafios”, a segunda edição do SPCASP
também teve na mesa de honra os
presidentes: José Eraldo Lucio de Oliveira do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-PE), Juarêz Domingues
Carneiro do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e Martônio Coelho da Fundação Brasileira de Con-

tabilidade (FBC), além do secretário
estadual da Fazenda Paulo Câmara, da
vice-presidente técnicas do CFC, contadora Verônica Souto Maior, do ex-ministro da Previdência e ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda
Nelson Machado e do coordenador
geral de Contabilidade e Custos da
União, Renato Pontes Dias. Palestras,
painéis e mesa redonda fizeram parte
da programação.

Presidente do SESCAP é eleita diretora
Social e de Eventos da FENACON
Em Assembleia Geral Extraordinária
do Conselho de Representantes dos
Sindicatos filiados à Fenacon, realizada na quinta-feira (21/11), em Brasília,
foi eleita a nova diretoria, por meio
de voto nominativo (aberto), para a
gestão 2014/2018. E a contadora Alba
Rosa Nunes Ananias, foi nomeada a
nova diretora Social e de Eventos da
Fenacon para o próximo quadriênio.
Alba Nunes é bacharel em Ciências
Contábeis pela Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE) e empresária

contábil desde 1972.
Foi conselheira da
FENACON no período de 1995 a 1997
e conselheira efetiva
do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco
(CRC-PE) de 2006 a
2009. Atualmente ela
é presidente do SESCAP-Pernambuco.

Na foto, Alba Nunes recebendo o certifcado do SEGS do SESCAP-PE Nível II com o coordenador do programa, Guilherme
Tostes e Adelvani Braz, do Conselho fiscal da Fenacon.
SET/OUT 2013
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Palestra do Programa Governo Cliente

O auditório do Sescap-PE sediou palestra do Programa Governo Cliente,
do Governo do Estado, iniciativa da
Secretaria do Trabalho, Qualificação
e Empreendedorismo (STQE) de Pernambuco, da Agência de Fomento do
Estado de Pernambuco (AGEFEPE) e
do SEBRAE, para consolidar a participação dos microempreendedores individuais e das micro e pequenas em-

presas nas compras governamentais.
A titular da STQE, Ana Cláudia Rocha
e a coordenadora do Fórum Estadual
de Micro e Pequenas empresas Juliana
Novaes, apresentaram a proposta do
Governo Cliente e ressaltaram a importância de transformar os empresários contábeis em multiplicadores do
programa. A presidente do Sescap-PE

Alba Nunes, diretores do Sescap-PE
e conselheiros do CRC-PE, tiveram
a oportunidade de esclarecer todas
as dúvidas. “Estamos iniciando uma
parceria que, com certeza, vai trazer
bons resultados para os empreendedores de todo o Estado”, afirmou
Alba Nunes.

5º GESCON

aconteceu nos dias 16 e 17
de outubro, em São Paulo
Os diretores do SESCAP-PE Ítalo de
Melo Mendes e Ronaldo Xavier Fernandes, estiveram presentes na abertura do 5º Seminário de Gestão de
Empresas de Serviços Contábeis (Gescon), em São Paulo. Promovido a cada
dois anos pelo Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São
Paulo (Sescon-SP), o evento este ano
abordou o tema: “Gestão, inovação e
qualidade”.
SET/OUT 2013
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Café da manhã em comemoração ao Dia do
Contador em Santa Cruz do Capibaribe
A presidente do SESCAP-PE Alba Rosa
Nunes Ananias participou, na manhã
da quinta-feira (25/09), de um café da
manhã em comemoração pelo Dia do
Contador, promovido pela Associação
Santacruzense de Contabilistas (Ascont), em Santa Cruz do Capibaribe,
cidade do Agreste pernambucano.
Entre os presentes o presidente do
CRC-PE, contador José Eraldo Lúcio
de Oliveira, o diretor Administrativo
Suplente do SESCAP-PE José Gonçalves Campos Filho, que também
é vice-presidente de Fiscalização do
CRC-PE, além dos conselheiros Josemir Vieira e Paulo Nascimento, ambos
do Conselho.
Na ocasião, o presidente da Câma-

ra dos Vereadores de Santa Cruz do
Capibaribe, contador Antônio Gomes
Bezerra Júnior, noticiou que a Prefeitura do município doou um espaço
para a Associação construir sua sede
própria, o que garante uma maior

autonomia da entidade e dos contabilistas da região. O SESCAP-PE já foi
convidado a participar da cerimônia de
posse da nova diretoria, que ocorrerá
em janeiro de 2014.

DAE Fronteira: SESCAP-PE e CRC-PE
juntos em prol da capacitação
O SESCAP-PE, em conjunto com
o CRC-PE, promoveu no dia 30 de
setembro, no auditório do SEBRAE
Recife, a palestra “DAE Fronteiras –
Contestação Eletrônica”. O encontro
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teve o objetivo de capacitar os participantes à Contestação Eletrônica do
DAE Fronteira. Participaram do momento estudantes e profissionais da
área contábil.
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Adesão a software fiscal:

prazo termina no final do ano
Todas as empresas emissoras de
cupom fiscal deverão, a partir do dia
1º de janeiro de 2014, estar com seus
sistemas atualizados de acordo com
o Programa de Aplicativo Fiscal para
Emissão de Cupom Fiscal ou PAF-ECF. O empresário pego pela Receita
Estadual descumprindo as regras será
autuado com penalizações rígidas descritas na lei 11.580/96. O sistema já
foi adotado em quase todos os estados brasileiros com exceção do Mato
Grosso.
A grande alteração dessa nova forma
de emissão dos cupons fiscais está relacionada aos desenvolvedores de softwares, que são obrigados a ter seus
produtos homologados por um dos
poucos órgãos credenciados.

O contribuinte também receberá multa de 24 Unidades
Padrão Fiscal (UPF/PR) por
utilizar sistema não autorizado
e mais 20 UPF/PR pelo período
que omitir ou prestar informações incorretas ao sistema magnético. A UPF/PR em 2013 foi
fixada em R$ 71,72.
Para a Receita Estadual, esse novo
sistema transmite mais segurança.
O PAF-ECF tem uma Homologação
técnica, na qual vários itens são analisados obrigatoriamente, gerando
uma assinatura do arquivo executável
do programa. Se vir a favorecer uma
fraude fiscal, o fornecedor do sistema
também pode ser responsabilizado.

Com informações: Sistema Fenacon

Novos Associados SESCAP-PE
• CT – ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – ME
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Entrevista

Entrevista

Albérico Morais
Em entrevista à Revista Integrar, o empresário contábil, vice-presidente de Registro
do CRC-PE e Conselheiro do SESCAP-PE, Albérico Morais, conversa sobre organização familiar, como lidar com as dificuldades que aparecem no ambiente empresarial
ao longo dos anos, entre outros aspectos. Confira!

1) Como tudo começou?

4) Para você, quais as vantagens de ter uma organização familiar?

Albérico - A Dataconte foi fundada em 1988, por José Alberto de Morais Pinto, que no intuito de concretizar um sonho,
deixou a condição de executivo de um grupo empresarial,
para arriscar como empresário contábil.

Albérico - Em geral, nas Empresas Familiares encontramos
uma maior agilidade na tomada de decisões, que decorre até
pela disseminação de forma mais enraizada nos gestores a
Cultura Empresarial da empresa. O envolvimento emocional
induz os familiares a vestir a camisa da empresa muito mais
intensamente do que um profissional de fora da família, refletindo em maior união nos interesses e na defesa do patrimônio, maior confiança e capacidade de relevar conflitos. No momento de compartilhar decisões e responsabilidades, o aval
por parte dos demais gestores, também estão entre vantagens
de uma organização familiar.

2) Como os sócios resolveram abandonar a Engenharia e se
especializar em Contábeis?
Albérico - No ano de 1994, em virtude da reduzida oferta
de postos no campo da engenharia, assim como da minha necessidade de alocação no mercado de trabalho, ingressei na
Dataconte, tendo como referência o trabalho do meu pai, Alberto Morais. Já no ano de 2002, em um cenário bastante diferente de quando iniciei na Dataconte, e também por razões
totalmente distintas, o meu irmão, Érico Morais, iniciou suas
atividades na empresa.
3) Conte-nos sobre as dificuldades que precisaram ser superadas ao longo dos anos?
Albérico - A primeira dificuldade foi formar uma carteira de
clientes, que gerasse receita suficiente para cobrir os custos
envolvidos para manutenção da empresa, onde apenas no segundo ano de existência foi alcançado o ponto de equilíbrio.
Com uma equipe bem pequena de colaboradores, dia a dia os
problemas surgiam. Eram limitações de recursos tecnológicos
e sistemas computacionais, dificuldade na obtenção de informações de legislação. Estabelecer os processos para prestação
dos serviços, capacitar a equipe de colaboradores para uma
prestação de serviços diferenciada, buscar no mercado os melhores softwares para o desenvolvimento dos trabalhos, tudo
representava dificuldades que eram superadas a cada dia.
O empresário contábil, de forma geral, precisa superar muitas
dificuldades, a começar pela seleção e qualificação do seu corpo de colaboradores, que precisa ser constante. A preparação
do cliente é outra necessidade para o prestador de serviços
contábeis. Faz-se necessário a prestação de um serviço de
orientação constante ao corpo funcional das empresas clientes e de forma especial aos seus dirigentes. Em outra linha de
ação, tem-se a necessidade de integrar as informações da empresa cliente com a empresa contábil por meio de arquivos
magnéticos, capazes de fornecer, com fidelidade, os dados
necessários para elaboração das mais diversas informações
geradas pela empresa contábil.
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5) Quais orientações você daria para garantir o sucesso de
uma organização familiar?
Albérico - O ideal dentro de uma estrutura empresarial é que
todos os membros da empresa compartilhem de seus objetivos, mas é primordial que seus dirigentes não possuam divergência entre esses objetivos. A definição de papeis e responsabilidades também é imprescindível para que não haja conflitos
na gestão.
6) Como a empresa dribla as dificuldades com a falta de pessoal qualificado?
Albérico - A capacitação de nossos colaboradores tem sido
há muitos anos o principal meio para driblar a falta de pessoal.
Na Dataconte damos muito valor ao primeiro emprego, onde
firma-se um contrato de trabalho com objetivo de longa duração.
7) Qual conselho você daria a um estudante de Ciências Contábeis que deseja se tornar um empreendedor?
Albérico - Antes de iniciar um empreendimento o profissional precisa estar bastante capacitado, para isso não oriento o
estudante a iniciar uma atividade empresarial a partir de sua
formatura. Quanto maior a experiência adquirida em sua vida
profissional, maiores serão as chances de sucesso no momento de iniciar um empreendimento. Não podemos nos limitar
ao conhecimento da área contábil, pois naturalmente serão
demandados por informações de natureza diversa, questões
trabalhista, tributária, sobre análise de custo, formação de
preço, recrutamento e seleção e tantas outras. Na medida do
possível, o Empreendedor Contábil precisa se cercar de uma
rede de relacionamentos com profissionais de excelência que
o auxilie no atendimento das necessidades dos seus clientes.
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Convênio em Destaque

SESCAP e
Unimed Recife

SESCAP assina

convênio com a IOB
O SESCAP assinou convênio com a IOB Folhamatic EBS, para levar aos
contabilistas associados ao Sindicato, um conjunto de benefícios baseados
nas necessidades do profissional. Para os associados serão disponibilizados:
- Informativos diários, com as alterações legais nas esferas, Federal e Estadual;
- Acesso a Loja Virtual IOB, onde o associado poderá adquirir produtos
e serviços em condições diferenciadas;

No dia 27 de setembro o SESCAP-PE
participou de reunião com a Unimed
Recife, representada pela sua diretora,
doutora Maria de Lourdes Correia de
Araújo, para firmar convênio entre o
plano de saúde e as empresas associadas ao Sindicato.

- Realização de Palestras Técnicas Presenciais sobre a área Contábil, Fiscal,
Societária, Trabalhista e Previdenciária,
ministradas por especialistas do grupo
IOB;
- Acesso ao simulado do Exame de Suficiência.
Esta é mais uma semente plantada pelo
SESCAP-Pernambuco. O acordo firmado entre o Sindicato e a IOB tem duração de um ano.

SESCAP firma

convênio com a AGEFEPE
O SESCAP assinou na segunda-feira
(30/09), um convênio com a Agência
de Fomento do Estado de Pernambuco (AGEFEPE), para credenciar sociedades contábeis a atuarem como correspondentes de créditos. O Conselho
Regional de Contabilidade (CRC-PE) e
a Associação de Peritos Contadores do
Estado de Pernambuco (APJEP) também firmaram o acordo de cooperação. O encontro ocorreu na sede da
AGEFEPE, em Recife.

Durante a reunião para assinatura do convênio.

“Agradeço a confiança e espero que
esta semente plantada produza muitos
frutos”, falou a presidente do Sindicato Alba Nunes, ressaltando que este
crédito vai contribuir diretamente para
a modernização e desenvolvimento
das empresas contábeis do estado. “A
parceria será fundamental para o crescimento econômico de Pernambuco,
e ainda estaremos cumprido o nosso
papel social de levar mais oportunidade de crédito e transformar a vida das
pessoas”, concluiu.

Na foto: a presidente do SESCAP-PE Alba Nunes, o presidente da AGEFEPE Agnaldo Nunes, o
presidente do CRC-PE José Eraldo Lucio de Oliveira e o presidente da APJEP Geraldo Braga.
SET/OUT 2013

Cursos Treina SESCAP

Desoneração da Folha de Pagamento
Por meio de mais um investimento solidário o SESCAP-PE, em parceria com
a IOB, preparou no dia 7 de outubro
uma palestra sobre Desoneração da
Folha de Pagamento. O encontro ministrado pelo advogado e consultor
jurídico da IOB Silvio Senne, teve o
objetivo de levar ao conhecimento de
contabilistas e demais interessados, as
novas regras da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta
das empresas. A participação no evento foi garantida através da doação de
dois quilos de alimento não perecível.

SET/OUT 2013
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Gestão: um

caminho sem volta
Os níveis de desenvolvimento profissional representam chaves que
abrem ou fecham todas as portas e um bom gestor de negócios sabe
disso, tanto que busca maximizar oportunidades para a sua empresa,
através da melhoria dos níveis de competência de suas equipes.
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ivemos num mundo globalizado em que a distância
física é apenas um detalhe resolvido pela constante
evolução tecnológica. Todos podem ter acesso e beber da
mesma fonte, pois os produtos e as tecnologias disponíveis
são idênticos. Mas então, o que fazer para se destacar em
meio à multidão? Inovação e criatividade são vitais e faz-se
necessário compreender que o único e verdadeiro diferencial nesse cenário são as pessoas.
Os níveis de desenvolvimento profissional representam
chaves que abrem ou fecham todas as portas e um bom
gestor de negócios sabe disso, tanto que busca maximizar oportunidades para a sua empresa, através da melhoria dos níveis de competência de suas equipes. Com uma
visão ampliada sobre o que acontece no mundo dos negócios, ele se coloca no lugar de quem consome os seus
produtos e serviços, para entender seus desejos e necessidades. Nessas horas, é importante saber enxergar novas
formas de atuação e, estrategicamente, buscar ampliar os
resultados da organização.
Mas esta responsabilidade não pode ficar apenas nas mãos
de alguns poucos gestores, pois é uma função de liderança e esta se caracteriza pela capacidade de influenciar
transformações, o que vai além dos cargos formalmente
instituídos. Como exemplo disso, podemos citar as iniciativas que geram programas facilitadores, que buscam
promover a qualificação de empregados e empregadores, para que todos caminhem na mesma direção, rumo
ao êxito dos negócios, como é o caso do Programa de
Qualidade das Empresas Contábeis (PQEC).
O PQEC é uma ação do SESCAP-Pernambuco e da Associação das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de Pernambuco (AESCON-PE), criada com o objetivo de estimular as empresas do setor a aprimorarem
a prestação dos serviços contábeis. Numa parceria
firmada entre o SESCAP-PE, AESCON-PE e a MA&S
Desenvolvimento Gerencial, o PQEC avalia e concede
às empresas de contabilidade que atendem aos requisitos
do programa, o Selo PQEC de Qualidade.
Para o consultor de empresas, coach executivo e de negócios, Mário de Almeida, o programa busca explorar e abordar todos os níveis do negócio, desde o posicionamento
estratégico, até os aspectos de planejamento e gestão. “O
PQEC busca fazer com que os gestores associem questões
importantes da gestão com a qualidade dos serviços prestados e com a imagem das empresas de contabilidade no
mercado, através de um trabalho que as credencia e dar
maior credibilidade ao conquistarem o selo de qualidade”,
declarou.
De acordo com Mário, a importância da busca pela incorporação de procedimentos habituais a grandes empresas
de gestão profissionalizada, por médias, pequenas e até
DEZ 2011/JAN/FEV 2012
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micro empresas, é cada vez mais expressiva também no
segmento de serviços. “Um já considerável número de
empresas como escritórios de contabilidade e advocacia, que são conduzidos de forma extremamente
profissional, mas que historicamente enfrentaram dificuldades
de serem pensados e conduzidos
como negócios, começa a despertar a cultura de se gerir para
resultados e reconhecer por competência e meritocracia”,
ilustrou o consultor, ressaltando que “a gestão
informal ainda é um
processo muito natural
para um grande número de organizações, em
especial nas áreas citadas, pois tais atividades
estão entre aquelas que
se estabelecem e mais
dependem da capacidade

dos seus sócios de gerar bons relacionamentos, com forte
inclinação e dependência de modelos de estruturas profundamente familiares”.
Segundo Mário, que também é avaliador do PQEC em
Pernambuco, a empresa que não compreende que a melhoria da qualidade dos serviços passa pelo aprimoramento da qualidade da gestão, não consegue se destacar. Para
ele, o programa de qualidade visa estabelecer regras, provocar discussões e reflexões que promovam nas empresas de contabilidade, a consciência da importância de se
aprimorar os métodos gerencias e, consequentemente, a
qualidade dos serviços prestados de forma permanente,
através do estabelecimento e fortalecimento constante de critérios que sirvam como base de avaliação. “As
empresas competitivas buscam prestadores de serviços
competitivos e o investimento em recursos necessários

16

Matéria de Capa

para a compreensão de estratégias,
formação de liderança, planejamento,
gestão de negócios e entendimento da
importância do capital intelectual, que
já é uma máxima para outras atividades no mundo inteiro há algum tempo,
e vem se tornando uma condição para
a sobrevivência e evolução também
das empresas prestadoras de serviços”, destacou.
O que diferencia uma empresa simples
de outra de alto padrão que se perpetua no mercado, é a sua predisposição
para inovar, suas práticas de gestão e a
sua capacidade de se oxigenar, se reinventar a todo instante e se despersonificar, aprimorando sua cultura organizacional, de forma consistente. Afinal,
como já dizia um provérbio antigo,
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“amigos, amigos, negócios à parte”.
Há 32 anos no mercado, o diretor-presidente da Assconta Contadores
Associados LTDA, contador Geraldo
Queirós, analisa os programas como
fundamentais para o fortalecimento
das empresas. “Ações como o PQEC,
por buscarem aprimoramento contínuo, nos trazem consagração e reconhecimento. Estamos sempre nos
reciclando, nos cobrando, nos corrigindo e treinando o nosso pessoal”,
explicou. Segundo Geraldo, “é uma
honra para qualquer empresário quando a empresa alcança todos os processos do programa e conquista o selo de
qualidade”.

a gestão é o caminho para se manter
firme no mercado. “Toda empresa,
independente de tamanho, segmento,
localização geográfica e área de atuação, precisa ser pensada como negócio, sob pena de morrer junto com os
seus fundadores. É preciso fortalecer
a prática do exercício de desvinculação entre o que é empreendedor e
administrador, empresa e empresário
e isso só é possível de forma adequada, através do fortalecimento da profissionalização da gestão, mesmo em
empresas totalmente conduzidas por
famílias. Gestão é um caminho sem
volta e é a única maneira de tornar as
relações institucionais e profissionais
mais transparentes, justas, duradouras
e sustentáveis”, concluiu.

Mário Almeida explica que fortalecer

e-Mundo

QR Codes: como funcionam e
quais são os seus benefícios
Criado há quase 20 anos, no Japão, o
QR Code, sigla em inglês para “resposta rápida”, é uma espécie de código de
barras em duas dimensões que pode
ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que possuem câmera fotográfica e um software de leitura dos
códigos. Uma tecnologia muito popular em diversos países que vem crescendo aos poucos no Brasil. Mas como
esta ferramenta pode ser útil para a
nossa vida?
Pois bem, depois de codificado, os códigos passam a ser um trecho de texto,
ou um link para redirecionar o acesso
ao conteúdo publicado em um site, por
exemplo. E os benefícios são muitos.
No supermercado, o símbolo incluído
nas embalagens dos alimentos pode
mostrar para o consumidor a origem das verduras, carnes e legumes que são vendidos.

O funcionário público Giliate Santos
viajou para Nova York em julho deste
ano, lá fez uso do aplicativo e aprovou o serviço. “Senti segurança para
comprar produtos nos supermercados
sem pedir ajuda, pois era possível ler
pelo smartphone, as informações no
meu idioma”, explicou.

O aplicativo pode ser usado para diversos fins e o seu acesso não é limitado, pois já existe na internet, sites
disponibilizando informações sobre
como criar o código de barras em duas
dimensões.

Cardápios traduzidos – Com o pensamento voltado para a Copa do Mundo
de 2014 no Brasil, uma startup brasileira desenvolveu solução que permite traduzir cardápios de restaurantes
e bares para qualquer idioma, com o
objetivo de facilitar a comunicação do
turista no Brasil.
Já os jornais impressos utilizam a ferramenta para valorizar as matérias, desta
forma o leitor pode adquirir mais conhecimento sobre o assunto abordado.

Com informações: G1
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Lei de Alvará: mudança nos
estabelecimentos do Recife
prefeitura do Recife pretende
modificar 16 itens relativos à
Lei de Alvará para os estabelecimentos da cidade. A finalidade é facilitar a
regulamentação de estabelecimentos
comerciais e aumentar a segurança dos
locais. O anúncio foi feito pelo secretário de Mobilidade e Controle Urbano
da prefeitura do Recife João Braga. De
acordo com ele, a previsão é de que o
projeto de lei sobre o tema siga para
a Câmara dos Vereadores ainda este
ano, 2013.
Mas o que vai mudar nos estabelecimentos? Pois bem, a obrigatoriedade
de baias de embarque e desembarque
para colégios e casas de festas localizados em vias principais e a não exigência
de estacionamento para edificações de
até 5 mil metros quadrados, desde que
não cause transtornos à vizinhança ou
à mobilidade, são algumas das modificações previstas.
Segundo João Braga, no Recife, mais
de 80% do comércio da cidade não
tem alvará, ou está com o provisório.
“A cidade está praticamente toda fora
de legalidade. Precisamos nos adequar
a essa realidade, sendo mais flexível.
Queremos oferecer, em tempo ágil,
tudo licenciado, mas

SET/OUT 2013

com as regras bem definidas”, explicou o secretário ressaltando que, sendo aprovado, o projeto irá reduzir o
prazo de liberação do alvará de funcionamento provisório para no máximo
72 horas. “Atualmente o processo leva
meses, dependendo do tipo de estabelecimento”, comentou.

A finalidade é facilitar
a regulamentação de
estabelecimentos
comerciais e aumentar a
segurança dos locais.
A autorização também poderá ser viabilizada eletronicamente, através da
Rede Nacional para a Simplificação do
Registro e da Legalização de Empresas
e Negócios, a Redesim, que permite a
abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em toda a Junta
Comercial do Brasil, simplificando os
procedimentos
e
reduzindo a burocracia. Outra novidade é que o

alvará de funcionamento também será
desvinculado da legalização do imóvel,
que será exigida pela atuação efetiva
da fiscalização. Para isso a prefeitura
pretende dobrar o número de fiscais
na cidade.
A população também vai poder contribuir através da web, denunciando o
estabelecimento que não estiver regular. A documentação com a permissão
para funcionar deverá ser fixada na
porta, junto ao QR Code (código de
barras).
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Um Mar de Oportunidades
uem já não ouviu essa expressão: Temos um Mar de Oportunidades? Sim, o Brasil vive um momento de bons ventos para quem busca
oportunidades de trabalho. Este é o
nosso cenário: o Brasil avança para a
6ª posição na economia mundial, as
classes C e D começam a ter mais
poder de compra e o desemprego
cai. Só o setor de serviços gerou em
2012 mais de 1,2 milhão de vagas, a
oferta de emprego cresce neste 2º
semestre de 2013 e as contratações
avançam. Ainda, com os eventos (copa
do mundo, olimpíadas e outros) e os
novos empreendimentos, como o pré-sal, a indústria naval em expansão, o
crescimento da construção civil e do
setor imobiliário, muitas são as áreas
profissionais que se tornaram imprescindíveis para este momento, as consideradas profissões “quentes”. Como
por exemplo: engenheiros (todas as
especialidades), químicos, físicos, matemáticos, médicos, enfermeiros, economistas, geólogos, entre tantos outros, profissionais tido como escassos
no mercado.
Apagão ou Não?
A expressão “apagão de mão de obra”
tão usada no Brasil nestes últimos anos
por analistas de mercado refere-se
a esta “suposta” escassez de profissionais altamente qualificados. Será
mesmo que não temos profissionais
habilitados? Será que a área acadêmica
consegue atender a demanda do mercado? Numa Pesquisa de Escassez de
Talentos 2012 da consultoria internacional Manpower Group, o Brasil aparece como o segundo país do mundo
em dificuldade para preencher vagas,
atrás apenas do Japão. A falta de candidatos disponíveis e a falta de especialização são apontadas por empresários como as duas principais razões
do problema. Um estudo publicado
pelo Instituto de Pesquisa Econômica
e Aplicada (Ipea), afirma que o Brasil
precisará formar, por exemplo, até
2020, 95 mil engenheiros por ano para

sustentar um crescimento econômico
anual por volta de 4% (uma expansão
de 2,5% exigiria mais de 70 mil engenheiros por ano).
E onde estão as Vagas?
De acordo com uma pesquisa realizada este ano pela Michael Page, consultoria internacional, cerca de 37% das
vagas são destinadas aos Engenheiros
para os setores de construção, industrial e óleo e gás (engenheiros das áreas civil, mecânica e elétrica). As outras
áreas que também têm sido bastante
demandadas são Administração (que
representa 25% das oportunidades)
e Tecnologia da Informação (8% da
oferta de vagas).

Sim, este é um
“mar de oportunidades”,
mas de necessidade de
uma maior qualificação
dos profissionais.
O Caged/Ministério do Trabalho informa que em agosto deste ano foram
abertas no Brasil 127.648 vagas, um
resultado acima do esperado (crescimento de 26,4%). Deste número,
as três primeiras regiões que tiveram
mais vagas foram: Região Sudeste
(51.190), Região Nordeste (33.134)
e Região Sul (27.890). O Nordeste é
a região que mais cresce no país (segundo Banco Central o PIB do NE
cresceu de 2012 a 2013 em 4,3%, enquanto a média nacional foi de 2,3%).
Os setores que mais contrataram nesta região foram: automotivo (33%),
energia e gás (22%), produtos de consumo (17%) e serviços/especialidades
(10%).

Cibelli Pinheiro É doutoranda em Comunicação Estratégica e Organizacional
pela Universidade do Minho em Portugal
com Mestrado em Gestão Empresarial
pela UFPB; professora do Centro Universitário Maurício de Nassau; diretora
da Sol Comunicação e Desenvolvimento
de Pessoas e presidente do Conselho
Deliberativo da ABRH-PE – Associação
Brasileira de Recursos Humanos.

São muitas as habilidades e competências exigidas hoje para um profissional,
de qualquer área ou nível. Outra pesquisa feita pela Michael Page (2013)
aponta que as habilidades de comportamento mais valorizadas pelas empresas na hora de contratar os seus profissionais são: 51% das vagas disponíveis
exigem que o profissional tenha conhecimento avançado em Inglês, 43% em
gestão de pessoas e 31% no relacionamento interpessoal.

Sim, este é um “mar de oportunidades”, mas de necessidade de uma maior qualificação
dos profissionais.
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Bem-estar em Pauta

Como o Pilates pode mudar sua vida
riado pelo alemão Joseph Pilates, o método Pilates é uma
técnica de construção corporal e condicionamento físico que tem como
princípios: qualidade de vida, bem-estar, saúde e equilíbrio físico e mental.
Considerado atualmente um dos
exercícios mais completos, o pilates exige do praticante, trabalhos de
concentração, percepção de si (consciência corporal), flexibilidade e alongamento, além de força, resistência
e equilíbrio. As atividades podem ser
úteis tanto para atividade, como para
reabilitação física.
Para o fisioterapeuta Otávio Reis, o
método é ideal para reabilitação, independente da lesão, e qualquer pessoa pode fazer. “O exercício é personalizado e respeita os limites de cada
pessoa. Adequamos as atividades de
acordo com as necessidades do paciente”, explicou.

rar a capacidade pulmonar e promover maior oxigenação do sangue.
São mais de 500 exercícios, praticados
em camas, cadeiras, plataformas com
molas (aparelhos criados por Joseph
Pilates), que também dispõe bolas e
elásticos, proporcionando resultados
satisfatórios em pouco tempo.

A realização dos
exercícios tem como
foco a respiração, o que
permite um trabalho mais
intenso dos músculos
do abdômen, alem de
melhorar a capacidade
pulmonar e promover
maior oxigenação
do sangue.

Alguns dos benefícios:
Flexibilidade;
Melhora postura;
Coordenação motora;
Equilíbrio;
Concentração;
Maior mobilidade das articulações;
Relaxamento;
Alivia tensões.

Carolina Benevides trocou a musculação pelo pilates e não se arrependeu
da escolha. “ Em poucos meses senti
diferença no meu corpo e passei a ter
mais concentração no dia-a-dia. Não
consigo mais imaginar a vida sem pilates”, declarou.
A realização dos exercícios tem
como foco a respiração, o que
permite um trabalho mais intenso dos músculos do
abdômen, alem
de melho-
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Os Tax Alerts
stamos diante de uma grande
mudança de paradigmas, um verdadeiro tsunami tributário. Sem que
exista no Brasil uma lei que permita à
autoridade fiscal desconsiderar operações e negócios realizados com o objetivo de economizar tributos, estão
sendo lavrados autos de infração para
cobrar tributos sobre essas operações
com a acusação de simulação e da prática de crimes tributários. Segundo a
Receita Federal do Brasil (RFB) no
ano de 2012 foram feitas autuações
no montante de R$ 115,8 bilhões, dos
quais grande parte decorre desta nova
forma de interpretar a lei pelas autoridades fiscais.
Daí porque todos os profissionais que
participem da realização operações ou
negócios, quer de empresas quer de
pessoas físicas, deverão estar preparados e conhecer os tax alerts: sinais
ou gatilhos (indícios) que disparam e
provocam a atenção das autoridades
fiscais de que se está diante de um
planejamento tributário, considerado
como abusivo e passível de ser desconsiderado.
Os sinais de alerta são úteis tanto para
Fisco como para o Contribuinte com fins:

Preventivos, para evitar riscos;
Corretivos, posteriormente à realização do ato ou negócio, mas
antes do início de qualquer procedimento fiscal;
Probatórios, é necessário que
existam documentos que provarão o propósito negocial;
Rrepressivos, pela autoridade fiscal, como indicativos da necessidade de um maior aprofundamento da
investigação fiscal.
Os tax alerts a serem observados são:
- O ato ou negócio realizado teve
como objetivo exclusivo reduzir a carga tributária?
- O ato ou negócio tem propósito negocial (business purpose)? Existe justificativa negocial (comercial, familiar,
econômica, patrimonial) para a sua
realização?
- Existem meios físicos, humanos, es-

Mary Elbe é advogada sócia de Queiroz Advogados Associados. Consultora
da FocoFiscal. Pós-doutora em Direito Tributário - Universidade de Lisboa/
Portugal; doutora em Direito Tributário
- PUC/SP. Mestre em Direito Público –
UFPE; pós-graduada em Direito Tributário: Universidade de Salamanca – Espanha e Universidade Austral - Argentina.
Presidente do Centro de Estudos Avançados de Direito Tributário e Finanças
Públicas do Brasil – CEAT. Membro Titular Imortal da Academia Brasileira de
Ciências Econômicas, Políticas e Sociais
– ANE; ex-auditora fiscal da Receita Federal do Brasil.

trutura administrativa que justifique o
tipo de atividade exercida ou que se
trata de uma estrutura autônoma? Há
corpo gerencial próprio, autonomia
administrativa? São contratadas operações próprias?
- Trata-se de ato, operação, negócio
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ou empresa criada artificialmente?
- Existe empresa criada apenas para
possibilitar a realização de uma operação que tem fim exclusivo de economia fiscal (empresa veículo – conduit
companies, empresa efêmera etc.)?
- Todos os atos e negócios: Estão
formalizados corretamente? Obedeceram às leis e normas imperativas,
inclusive dos órgãos fiscalizadores da
atividade: leis societárias, comerciais,
civis e contábeis; normativas do BACEN, da CVM, do CADE? Foram informados e declarados às Administrações Tributárias?
- Da realização dos atos e negócios resultou pagamento de imposto?
- A substância do ato ou negócio coincide com a sua forma? Tudo que foi
realizado aconteceu da forma deseja
e querida?
- O tempo de realização do ato ou negócio pode ser justificado e é adequado, normal, tem justificativa negocial?
- Trata-se de operação normal, usual,
típica na atividade ou, em caso negativo, a forma adotada tem
justificativa negocial?
- O negócio ou operação
aconteceu por meio da
execução de vários atos ou
passos?
- Verifica-se a realização de

atos em sequência (Step transactions
– step-by-step) ou passos complexos e
inexplicáveis? Em caso positivo, qual a
justificativa negocial para adoção dessa
forma?
- Caso haja a exclusão de um ou mais
atos, subsiste o negócio ou a operação
final?
- A situação financeira, patrimonial,
familiar ou econômica da empresa foi
alterada após a realização do ato ou

Segundo a Receita
Federal do Brasil (RFB) no
ano de 2012 foram feitas
autuações no montante
de R$ 115,8 bilhões,
dos quais grande parte
decorre desta nova forma
de interpretar a lei pelas
autoridades fiscais.

negócio?
- O ato ou negócio pode ser considerado como um “ato de boa gestão”
para a empresa (independentemente
do resultado, se lucro ou prejuízo)?
Estes são alguns tax alerts que as autoridades fiscais utilizam como indícios
para lastrear acusações e as respostas
a elas são úteis como argumentos de
defesa para revelar e demonstrar o
propósito negocial.
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Filme: O tempo e o
vento
Final do século XIX. As família
Amaral e Terra-Cambará são inimigas históricas na cidade de Santa Fé - RS. Quando o sobrado dos
Terra-Cambará é cercado pelos
Amaral, todos os integrantes da
família são obrigados a defender
o local com as armas que têm à
disposição. Esta vigília dura vários
dias, o que faz com que logo a
comida escasseie. Entre eles está
Bibiana (Fernanda Montenegro),
matriarca da família que recebe
a visita de seu falecido esposo, o
capitão Rodrigo (Thiago Lacerda).
Juntos eles relembram a história
não apenas de seu amor, mas de
como nasceu a própria família
Terra-Cambará.

CD: Luiza Possi Sobre o amor e o
tempo

Livro: Os cinco
desafios das equipes,
de Patrick Lencioni

Com capa que expõe foto de
André Nicolau e arte de Thiago
Gadelha, o sétimo álbum de
Luiza Possi “Sobre o amor
e o tempo”, quinto disco de
estúdio da cantora e compositora
carioca, foi produzido por Dadi
Carvalho, parceiro de Arnaldo
Antunes na canção 2 perdidos.
Promovido pela música “Tempo
em movimento”, uma parceria de
Lulu Santos com Nelson Motta,
gravada por Luiza com o próprio
Lulu. O repertório do CD ainda
apresenta música inédita da lavra
de Ana Carolina, intitulada “O
mundo era nós dois”.

A executiva uma empresa enfrenta a crise crucial da liderança:
unir uma equipe que está em tal
estado de desordem. Será que
ela vai conseguir? Será que vai ser
demitida? E a companhia, fracassará? Este envolvente conto serve
como um lembrete permanente
de que liderança exige tanto coragem como insight, na mesma
medida. O autor revela as cinco
disfunções que estão no cerne do
motivo que faz com que as equipes, mesmo as melhores, briguem
com frequência. Ele constrói um
modelo extremamente eficaz,
com etapas executáveis, para
superar esses obstáculos tão comuns e montar uma equipe coesa
e efetiva.

Site: Linkedin br.linkedin.com
Uma das maiores redes profissionais, com 225 milhões de usuários
em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Tem o
objetivo de conectar profissionais
do mundo todo. Ao se cadastrar
no LinkedIn, você ganha acesso a
pessoas, vagas, notícias, atualizações e insights que ajudam você a
conhecer e ficar conhecido na sua
profissão.
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