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Compliance: 
a importância do correto 
pagamento dos tributos

O mundo já passou por várias revoluções. Uma das mais 
impactantes foi a revolução industrial, cujos efeitos se observam 
até hoje. A partir dela, começa a surgir a produção e o consumo 
de massa, o que permitiu um grande avanço econômico 
das sociedades, o surgimento de grandes potências e o 
aparecimento da demanda por pesquisa e desenvolvimento, 
porta de entrada também para o avanço tecnológico. 
 
Avanço tecnológico esse que não parou e hoje nos assombra 
com a velocidade com que novos produtos, sistemas e 
formatos de transações aparecem. Quem precisou do disco 
flexível e do disquete para armazenar dados e informações, 
hoje se utiliza de armazenamento ilimitado nas nuvens; quem 
alugava fitas VHS em uma locadora, hoje assiste a Netflix; quem 
enviava cartas e telegramas, hoje usa o Whatsapp e quem 
acenava com a mão na rua para pegar um táxi, hoje usa o Uber. 
 
A internet, aliada aos avanços das telecomunicações, 
mudou a nossa civilização. Negócios, relacionamentos, 
entretenimento transformaram-se radicalmente. Esse é o 
lado bom dessa revolução. Como território livre e quase 
anônimo que tem seus riscos. Transações bancárias, fiscais, 
informações sigilosas, segredos industriais, documentos 
e outros dados que transitam nesse espaço precisam 
ter resguardados a sua autenticidade, inviolabilidade 
e integridade. Nessas transações é imprescindível 
o uso de alguns recursos de segurança e proteção.  
 
O principal deles é o uso de certificado digital, onde empresas 
e cidadãos podem desfrutar de segurança e privacidade 
na rede. Empresas podem agora via internet interagir com 
o fisco, enviar diversas declarações eletrônicas, efetuar 
pesquisas on line sobre sua vida fiscal e tributária. Também 
podem proteger seus servidores contra ataques de hackers, 
operar sites de vendas com segurança para o comprador, 
assinar documentos e mensagens para envio digital. 
 
A internet mudou o jeito de fazer negócios e das pessoas 
se relacionarem, mas segurança é fundamental. O uso de 
um certificado digital vai conferir segurança e tranquilidade 
para transações nesse ambiente. Não há dúvidas, vale a pena 
adquirir um para sua empresa e para você.
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Solidariedade: doações são entregues ao 
GAC em Recife

Mesa Redonda abordou novos procedimentos 
para emissão de DECORE

Mais doações

Donativos arrecadados durante evento 
realizado pelos atletas/contabilistas do 
Sescap - Pernambuco foram entregues 
ao Grupo de Ajuda à Criança com Cân-

cer (GAC), do Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz, localizado em Recife-PE. 
O Sindicato de Pernambuco já é conhe-
cido por promover atividades voltadas 

para o investimento solidário. Para 
mais informações sobre o GAC acesse: 
www.gac.org.br.

Mais um projeto ‘Mesa Redonda’ de 
sucesso foi realizado pelo Sindicato no 
dia 8 de julho. O evento abordou o tema 
“Novos procedimentos e novidades 
adotadas pelo CFC relativos à emissão 
de DECORE”. Com o objetivo de tornar 
o documento mais confiável e facilitar 
de apresentação das comprovações, 
o Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), em novembro passado, alterou as 
regras para a emissão da Decore. 

Foi ampliado o número de documentos 
aceitos como comprobatórios de 
renda e, desde o dia 16 de maio, está 
sendo necessário fazer o upload dessas 
informações no ato da emissão. 

Passo a passo - Para auxiliar os 
profissionais na emissão da Decore, 
o CFC elaborou um manual com 
orientações sobre o novo sistema, que 
explica todos os passos necessários para 

Fotografe 
o QR Code 
para obter 
o manual:  

Alimentos não perecíveis foram entre-
gues à Creche Nossa Senhora das Can-
deias. Os donativos foram arrecadados 
pelo SESCAP-PE, durante a realização 
de um dos cursos do “Mesa Redonda”.

4 Realizações SESCAP-PE

emitir a Declaração Comprobatória de 
Percepção de Rendimentos.
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SESCAP-PE entre os melhores do Sistema SESCAP/SESCON

Com o objetivo de promover o aperfeiçoamento pessoal e profissional dos profissionais, o SESCAP-PE realizou encontros 
que alimentaram o corpo e a mente dos participantes. O tradicional “Almoço Palestra” abordou diversos assuntos, com 
palestrantes especialistas nas temáticas escolhidas. 

Em julho “Liderança Transformadora, Relações que Geram Resultado” foi ministrado por Jairo Martiniano e “Gestão de 
Qualidade” por Paulo Adloff. No mês de agosto, “A Segurança e a Medicina do Trabalho” teve como palestrante Edinaldo 
Pontes, já “Roteiro de Registro de Empresas”, em setembro, foi ministrado por Francisco Ananias Sobrinho. Confira alguns 
momentos: 

No dia 9 de junho, o SESCAP-PE 
recebeu a visita do avaliador de 
Consenso da FENACON, contador 
Wesley Lopes, que avaliou e validou 
a renovação do Certificado Sistema 
de Gestão Sindical - Segs. O resultado 
aprovou o SESCAP-PE entre os oito 
melhores no Brasil do Sistema SES-
CAP/SESCON.

“Isso comprova o trabalho sério e de-
dicado que o SESCAP-PE vem desen-
volvendo em benefício da entidade e 
dos seus associados”, concluiu Ítalo 
Mendes, vice-presidente do Sindicato. 

5Realizações SESCAP-PE 

SESCAP-PE deu um show nos 
Almoços Palestras 
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Rotinas Práticas de Departamento 
de Pessoal com Ênfase no eSocial

Com a implantação do eSocial 
a legislação trabalhista sofreu 
algumas alterações. E para atualizar 
os profissionais a UniFenacon 
levou um conteúdo programático 

enriquecedor, dividido em duas 
partes, contendo: cálculos trabalhistas; 
folhas de pagamento; tipo de salário; 
formas e pagamento; validação de 
parametrização do sistema com 

o eSocial, entre outros. Como 
palestrante o especialista em Gestão 
Estratégica de Negócios e consultor 
empresarial Taylan Alves.

Curso on demand

Lançamento às 14h do dia 01/12

Carga Horária: 3h

Inscrições: procure o SESCAP/SESCON ou acesse unifenacon.org.br

Agende-se
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Notícias Relacionadas

SESCAP-PE na 
inauguração do 
NAF, na Faculdade 
Nova Roma

SESCAP-PE na inauguração do Instituto 
FENACON 

Sindicato em defesa dos 
empresários na ALEPE

O SESCAP-PE marcou presença na 
inauguração do “Núcleo de Apoio 
Contábil e Fiscal (NAF) ”, em 11 de 
maio, na Faculdade Nova Roma. O 
projeto da RFB, em parceria com a 
entidade, dará suporte contábil e 
fiscal gratuito à população de baixa 
renda. O Sindicato apoia a iniciativa 
e, através da faculdade, estará sele-
cionando para seus associados, cur-
rículos de alunos que passarem pelo 
processo de aprendizagem.

Durante a inauguração do Instituto 
FENACON e a reunião da ACR 
FENACON, no dia 19 de maio, o 
presidente do SESCAP-PE, Albérico 
de Morais, e a diretora de Eventos 
da FENACON, Alba Rosa Nunes 

O presidente do SESCAP-PE, conta-
dor Albérico de Morais, participou na 
manhã do dia 7 de junho da audiência 
pública: Políticas públicas voltadas para 
a micro e pequena empresa no estado 
de Pernambuco. A importante audiên-
cia ocorreu no Plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado de Pernambuco 
(ALEPE), no bairro da Boa Vista, em 
Recife-PE.

Na ALEPE - que tem como atribuições 
legislar, fiscalizar, controlar e investigar, 
o representante do Sindicato discur-

Ananias, apresentaram a prestação de 
contas da 16ª CONESCAP, realizada 
em Pernambuco entre os dias 11 e 13 
de novembro de 2015. O importante 
momento fechou um ciclo de sucesso 
do grandioso evento nacional, que 

sou em defesa dos micro e pequenos 
empresários do estado. Deputados e 
empresários pernambucanos ouviram 
atentamente. 

Lideranças contábeis também marca-
ram presença, entre elas, a diretora de 
Eventos e Social da FENACON, Alba 
Rosa Nunes Ananias; e a vice-presi-
dente de Administração e Finanças do 
Conselho Regional de Contabilidade de 
Pernambuco (CRCPE), Maria Dorgivâ-
nia Barbará. 

movimento o estado pernambucano 
recebendo profissionais de várias 
áreas, estudantes, representantes de 
entidades contábeis e de diversos 
segmentos.
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Cursos TREINA SESCAP já realizados
O SESCAP-PE vai realizar cursos do Treina SESCAP, e os cursos da UniFenacon continuarão sendo vendidos na loja do 
shopping RioMar. Acompanhe os cursos que foram destaque:

Liderança Eficaz

ECF 2016

ICMS Substituição Tributária e o novo CEST

Curso Treina SESCAP8

Apresentou os pontos positivos e 
negativos dos profissionais, mostrando 
a melhor forma de trabalhar com 
eficácia a inteligência emocional. O 
curso aconteceu em maio, no auditório 
do SESCAP-PE, e teve como instrutora 
a especialista em logística, atendimento 
ao cliente, liderança eficaz, oratória, 
gestão da qualidade, planejamento 
de qualidade em serviços e logística, 
Juliana Marcis. 

Orientou como as empresas devem 
gerar a Escrituração Contábil Fiscal 
de 2016, em conformidade com o 
manual de orientação do leiaute da 
própria ECF – Atualização em abril 
de 2016. Também ocorrido em maio, 
o momento teve como palestrante 
o contador e especialista em Direito 
Tributário, Marcelo Melo. 

Toda a parte teórica e prática da 
apuração e cálculo de substituição 
tributária, bem como as informações 
relacionadas ao Código Especificador 
da Substituição Tributária e documento 
fiscais, foram apresentados pelo 
instrutor Marcelo Melo. O curso 
ocorreu no mês de agosto, no auditório 
do SESCAP-PE.

Aconteceu em setembro, tendo 
em seu conteúdo programático os 
temas: o que é eSocial; o porquê 
do eSocial; e como vai funcionar; 
entre outros. Esclerecendo todas 
as dúvidas dos presentes sobre o 
assunto, o especialista em Direito 
Previdenciário, que é consultor 
de empresas em Gestão de 
Saúde Ocupacional e de Recursos 
Humanos, Edinaldo Pontes. 

Impacto do 
eSocial na 
Segurança 
 e Medicina 
do Trabalho
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SIEG Soluções  

A SIEG é uma empresa pioneira e líder, nacionalmente, 
em aplicativos para automatização do setor fiscal. Firmou 
parceria com o SESCAP-PE, onde contempla descontos 
dos seus serviços a todos os associados SESCAP-PE, entre 
eles, aplicativos geniais e de grande utilidade, que resgatam 
de forma automática e, em tempo real, todos os XMLs de 
entrada e saída de seus clientes, proporcionado grande 
ganho de tempo útil de seus auxiliares.
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Faculdade Joaquim Nabuco 

O convênio entre a Faculdade Joaquim Nabuco e 
o SESCAP-PE garante ao associado do Sindicato 
desconto de 40% na matrícula e de 10% nas 
mensalidades dos cursos oferecidos pela referida 
Instituição de Ensino Superior.

Confira todos os nossos convênios no www.sescappe.org.br

e-CPF

e-CNPJ

e-CPFe-CPF

e-CNPJ
e-CNPJ
e-CNPJ
e-CNPJ
e-CNPJ
e-CNPJ
e-CNPJ
e-CNPJ
e-CNPJ
e-CNPJ

e-CPF

COMPRE COM QUEM ENTENDE

É FÁCIL, RÁPIDO E SEGURO!

Parcerias:
(81) 99657-3099 | www.sescappe.org.br

Seg a Sáb: 9h às 22h | Dom: 12h às 21h
Vantagens exclusivas para contador!

Conheça a loja Shopping RioMar

Novos Associados SESCAP-PE
• PREVCONTA CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Convênios
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Matéria de Capa10

Compliance: 
a importância do correto 
pagamento dos tributos

Um recente estudo realizado jun-
to a grandes empresas brasileiras 

apontou que, diante da atual situação 
econômica que o país enfrenta, a prio-
ridade absoluta em termos de gestão 
tributária é o adequado pagamento dos 
tributos, ou seja Compliance. 

Mas você sabe o que é Compliance? 
Pois bem, a palavra vem do verbo em 
inglês “to comply”, que ao pé da letra 
na nossa língua significa “para cumprir”. 
Quando falamos em Compliance e nos 
referimos aos tributos, podemos de-
finir como um conjunto de disciplinas 
para fazer cumprir as normas legais e 
regulamentares, as políticas e diretri-
zes estabelecidas para o negócio e para 
as atividades da instituição ou empre-
sa, bem como evitar, detectar e tratar 

qualquer desvio ou inconformidade que 
possa ocorrer através de ferramentas 
de controle.

Em outras palavras, o compliance tribu-
tário é a checagem para identificar se as 
transações da empresa estão sendo fei-
tas de acordo com as leis, para assim as 
obrigações tributárias serem entregues 
em conformidade, e não sofrer penali-
zações. Esta é uma das maneiras de o 
empresário se livrar de multas em fisca-
lizações, pois realizando um complian-
ce eficiente as informações tributárias 
estarão de acordo.

Na busca de melhores resultados, a 
gestão da empresa passa, entre outras 
coisas, por uma boa gestão fiscal com 

a otimização e eficiência na redução de 
custos tributários de forma legal e, tam-
bém, pelo compliance tributário. Trata-
-se do correto cumprimento de todas 
as obrigações tributárias. 

É o que explica a doutora em Direito 
Tributário, Mary Elbe Queiroz. “Para 
que a empresa possa exercer as suas 
atividades é necessário que ela apure 
e pague corretamente os seus tribu-
tos. Para tanto, é mister que, também, 
cumpra as suas obrigações acessórias, 
tanto com a elaboração e entrega dos 
seus registros contábeis e fiscais (ECD 
– ECF etc.), quanto com a apresenta-
ção das inúmeras declarações a que 
está obrigada”, detalhou.

Por Michelly Nunes
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Matéria de Capa 11

Compliance e o contador 
Com o excesso de obrigações acessórias 
tornou-se fundamental o trabalho 
do profissional da contabilidade, 
principalmente para o atendimento da 
grande quantidade de exigências que são 
feitas às empresas pelos fiscos federal, 
estaduais e municipais.

O profissional contábil atua não 
apenas no atendimento das obrigações 
tributárias, mas, também, orientando 
as empresas. Mary Elbe explica que 
a atuação do contabilista deverá se 
dar com responsabilidade e ética - no 
inglês o termo é conhecido como 
“accountability”.  “O contabilista é 
responsável especialmente quando 
existir a possibilidade de poder ser feito 
um planejamento tributário legal”. De 
acordo com a doutora, “a lei não veda 
o planejamento tributário, inclusive, em 
alguns casos, induz a tal comportamento, 
por exemplo, abrindo a possibilidade 
de tributação da pessoa jurídica pelo 
Simples, lucro presumido, lucro real ou 
lucro arbitrado”, pontuou.  

De acordo com Mary Elbe, na busca 
de arrecadar mais e rapidamente, e ter 
maior controle sobre o cumprimento 
das obrigações tributárias, as Fazendas 
Públicas da União, Estados e Municípios 
têm editado leis e atos normativos 
em excesso (mais ou menos 700 
normas diárias), muitas vezes criando 
obrigações com informações repetidas 
e desnecessárias. “Isso torna ainda 
mais complexo e difícil o atendimento 
dessas exigências e, apesar do avanço 

tecnológico, não houve a correspondente 
simplificação para os contribuintes”, 
destacou.

Somente na página da Receita Federal 
existem mais de 50 programas distintos 
para o atendimento de exigências, 
são mais de 30 declarações a serem 
apresentadas para as três esferas de 
governo, bem assim a coincidência 
de datas de entrega dos registros e 
declarações têm sobrecarregado a todos 
os profissionais da área. E quem sofre com 
tudo isso? O contribuinte, que cada vez 
mais se abarrota de responsabilidades e 
se vê cercado de burocracia e obrigações.  

Com as constantes mudanças tanto 
de legislação como de interpretação e 
aplicação dessa legislação e tendo em 
vista a quantidade de obrigações a serem 
cumpridas é imprescindível que haja 
uma estruturação adequada dos setores 
contábeis e fiscais das empresas, tanto 

com investimentos tecnológicos como 
em qualificação do pessoal. Igualmente, 
os profissionais que lidam com essas áreas 
devem constantemente estar atualizados 
e preparados para enfrentarem essa 
miríade de exigências e cumprirem tantas 
obrigações, evitando equívocos, erros e 
omissões que poderão levar à aplicação 
de penalidades e sanções.

Você pode estar se perguntando agora: 
mas terei que ter mais custos para 
manter uma equipe de compliance? Bom, 
o sistema tributário não irá mudar tão 
rapidamente, então o mais aconselhável 
é usá-lo da melhor forma, e em seu favor. 

“Para que a empresa 
possa exercer as suas 

atividades é necessário 
que ela apure e pague 

corretamente os 
seus tributos. Para 

tanto, é mister que, 
também, cumpra 

as suas obrigações 
acessórias...”

Mary Elbe Queiroz
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Especial

Futsal do SESCAP-PE é bicampeão 
dos Jogos dos Contabilistas Brasileiros
O s atletas/contabilistas da mo-

dalidade Futsal do SESCAP-PE 
venceram Santa Catarina/Joinville por 
um placar de 6 a 0 e, pela segunda vez 
consecutiva, conquistaram a medalha 
de ouro nos Jogos dos Contabilistas 
Brasileiros – JOCOBRAS. Garantindo a 
hegemonia pernambucana, balançaram 
a rede adversária: Léo Lago (3), Edglei-
son, Klaus e Fernando Sakapraia.

O campeonato aconteceu entre os dias 
26 e 28 de maio, na cidade de Caxias 
do Sul-RS, e reuniu centenas de pro-
fissionais da contabilidade de diversos 
estados brasileiros. Como único repre-
sentante do Nordeste na competição, 
o SESCAP-PE conquistou ainda o 3º lu-
gar na modalidade Futebol de Campo e 
4º na Canastra. 

O JOCOBRAS é uma competição dis-
putada, a cada dois anos, por contabi-
listas que representam seus estados. 
Os jogos, que iniciaram em 2008, têm 
agregado um número cada vez maior 
de participantes, valorizando a prática 
esportiva, cuidado com a saúde, e a in-
tegração social. 

As federações de contabilistas 
juntamente com os sindicatos de 
contabilistas filiados a elas formam as 
delegações. Cada delegação possui um 
conjunto de equipes. Os contabilistas 

integrantes das equipes são 
representados ou associados 
de sindicatos de contabilistas. 
Todos os atletas deverão estar 
devidamente habilitados em 
seus Conselhos Regionais de 
Contabilidade (CRCs) para 
poderem participar. 

A participação do SESCAP-PE 
teve como patrocinadores 
empresas contábeis associa-
das e os parceiros: Sage, Sci 
Sistemas Contábeis, Tribeca, 
Proseg, Green Desenvolvimen-
to, Gerencial, Polo Premium, 
Thomson, Reuters, Domínio, 
Academia Clube 17 E Tronadon 
/ Carol Esportes.

MODALIDADE: FUTSAL
1º Jogo: SESCAP/PE 0 X 0 PARANÁ/FOZ DO IGUAÇU
2º Jogo: SESCAP/PE 6 x 1 Rio Grande do Sul/Passo 
Gols: Klaus (3), Bochecha (2), Reginho (1)
Semifinal: SESCAP/PE 3 X 0 PARANÁ/APUCARANA
Gols: Klaus, Bochecha e Lucas
Final: SESCAP-PE 6 X 0 SANTA CATARINA/JOINVILLE.
Gols: Léo Lago (3), Edgleison, Klaus, Fernando Sakapraia.

MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO MASTER
1º Jogo: SESCAP/PE 2 x 2 PARANÁ/MARINGÁ
Gols: Heverton e Ítalo.
2º Jogo: SESCAP/PE 7 X 1 RIO GRANDE DO SUL/PASSO FUNDO
Gols: Heverton (2), Sérgio Lins (2), Fábio Roberto (2) e Ítalo.
3º Jogo:SESCAP/PE 1 X 1 RIO GRANDE DO SUL/SANTA MARIA
Gol: Sérgio Lins
Disputa do 3º lugar: SESCAP-PE 5 x 2 Paraná/Toledo
Gols: Léo Farias (2), Heverton, Ítalo, Rodrigo Queirós

MODALIDADE: CANASTRA (participação inédita)
4º lugar 

Confira a participação do SESCAP-PE
no V JOCOBRAS
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Artigo

Olhando mais adiante:
Contador do Futuro x Cientista de Dados

O desenvolvimento tecnológico vem 
evoluindo em todas as áreas de 

forma tão rápida que não raras vezes, 
muitos não conseguem acompanhar 
as sucessivas etapas e saltos com que 
surgem as soluções do momento, qual-
quer que sejam as suas áreas de atua-
ção. Fiquemos atentos, portanto, con-
siderando que nas empresas e demais 
organizações em atuam os contadores, 
sobretudo como prestadores de ser-
viços, muitas são as possibilidades que 
podem passar despercebidas para 
muitos.

Os inúmeros dados e informações 
que permeiam o ambiente contábil e 
econômico-financeiro das organizações, 
por exemplo, sobre clientes, mercados 
e empresas, podem gerar diferenciais 

competitivos na oferta de serviços 
para os mais preparados e com 
visão estratégica. Estes profissionais 
contadores-consultores atrelados a 
tomadas de decisão, podem alavancar 
as suas carreiras e as suas empresas 

de consultoria contábil, a partir dessas 
novas possibilidades.

No meu entendimento, muito em 
breve teremos cada vez mais acesso 
a integração de informações vindas de 
diversas fontes, tanto de bancos de 
dados internos quanto externo às or-
ganizações, possibilitando análises mais 
sistêmica dos negócios. É aí onde eu 
antevejo que as perspectivas futuras no 
campo da análise de dados poderá ser 
um campo fértil para os profissionais 
contábeis de qualificação diferenciada, 
que poderão assumir o status de cien-
tistas de dados junto às organizações.

Aqui convém destacar para àqueles 
pouco familiarizados com o tema, que, 
sob a ótica focada na Tecnologia da 

“...profissionais 
contadores-consultores 

atrelados a tomadas 
de decisão, podem 
alavancar as suas 

carreiras e as 
suas empresas de 

consultoria contábil, 
a partir dessas novas 

possibilidades.”

Por José Carlos Fortes
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Informação e Comunicação (TIC), de 
forma superficial podemos definir os 
cientistas de dados como sendo profis-
sionais cujas atribuições são orientadas 
a explorar os dados, desenvolver mo-
delos através de tecnologias de Business 
Intelligence (BI), destinados a atendem 
às necessidades do negócio, gerando 
relatórios que possibilitem decisões mais 
assertivas por parte dos gestores.

Olhando mais estrategicamente para a 
atividade contábil, diante desse cenário 
não é exagero afirmar que o desenvol-
vimento tecnológico nos últimos, anos 
vem mudando e cada vez mais mudará 
radicalmente a forma das organizações 
lidarem com a produção e a análise dos 
dados na geração da informação como 
base para a tomada de decisões, em 
todos os níveis. Essa nova realidade im-
pactou enormemente e de forma po-
sitiva na atividade contábil, sobretudo 
por tratar-se de uma área cuja matéria-
-prima são os fatos e dados de reper-
cussão econômica e financeira.

Cada vez mais evolui a tecnologia que 
está sendo utilizada em larga escala, 
suportando e otimizando os serviços 
prestados pelos contadores e demais 
profissionais envolvidos com a contabi-
lidade. Isso se materializa, por exemplo, 
por meio da automação de processos e 
rotinas das empresas contábeis e das 
demais organizações que se utilizam da 
contabilidade.

A agilidade no acesso e na transmissão 
das informações por meio da internet 
são exemplos de como a tecnologia 
vem ajudando os contadores, qualquer 
que seja a plataforma, inclusive nos dis-
positivos móveis que já começam a ser 
utilizados de forma profissional.

O relacionamento entre a empresa 
contábil e seus clientes, sobretudo na 
integração de dados, é uma das verten-
tes que vem avançando e elevará muito 
a produtividade dos profissionais. Nes-
te campo, as empresas de softwares es-
tão trabalhando e certamente, se bem 
desenvolvidas e implementadas essas 
soluções, os benefícios se farão presen-
tes, incluindo cada vez mais agilidade e 
ganhos de produtividade para o setor.

Projetando o olhar um pouco mais a 
frente, e considerando que os conta-

dores dispõe de enormes base de da-
dos das suas empresas-clientes, além 
do acesso que vem sendo facilitado às 
novas tecnologias de Business Intelli-
gence (BI), agrupando um conjunto de 
técnicas e ferramentas para a transfor-
mação dos dados brutos em análises e 
informações significativas e úteis para 
os negócios, entendo que os contado-
res passarão a assumir cada vez mais o 
papel de consultor, auditor e em bre-
ve, aqueles mais afeitos à matemática 
e a Tecnologia da Informação, atuarão 
como verdadeiros cientistas de dados 
para as organizações.

“A agilidade no 
acesso e na transmissão 

das informações por 
meio da internet 
são exemplos de 

como a tecnologia 
vem ajudando 
os contadores, 

qualquer que seja 
a plataforma...”

José Carlos Fortes

José Carlos Fortes é contador, 
professor, matemático e advogado, 
com graduação em Direito, Ciências 
Contábeis e Matemática. Pós-graduação 
Strictu Sensu - Mestre em Administração 
de Empresas Área de concentração: 
Estratégia e Competividade Empresarial. 
Palestrante, com especialização em 
Direito Empresarial; Administração 
Financeira e Matemática Aplicada. Autor 
de livros na área Jurídica, Contábil e 
Matemática Financeira. Perito contábil, 
em Cálculos Financeiros e auditor 
Independente. Presidente do Grupo 
Fortes de Serviços.
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A tecnologia nas empresas
e o processo de auditoria fiscal

O Brasil vive um momento fiscal 
onde o SPED (Sistema Público 

de Escrituração Digital) já é algo con-
creto onde todas as informações fiscais 
estão interligadas, a fiscalização cada 
vez mais acirrada e as empresas preci-
sam se adequar a esta nova realidade 
apresentada para evitar a exposição ao 
risco fiscal. 

Recentes pesquisas realizadas por uma 
multinacional holandesa, que observou 
2.124 empresas contábeis em todo 
Brasil, constatou que 64,1% dos escri-
tórios ainda desconsidera a utilização 
de ferramentas tecnológicas para evitar 
a possibilidade de seus clientes caírem 
na malha fina do Imposto de Renda. Isso 
comprova que o uso de Tecnologia da 
Informação (TI) ainda é pouco conside-
rado pelas empresas na hora de realizar 
seus procedimentos junto ao Fisco. 

Na busca por credibilidade no exigente 
mercado, vale muito para as empresas 
investir em tecnologia e inovação, e 
esse investimento melhora significativa-
mente a produtividade. Um dos maio-
res desafios que a entrega ao Governo 
Federal dos arquivos do SPED trouxe 
às corporações foi a busca pelas con-
formidades, adequações e a garantia de 
que o processo esteja sendo realizado 
corretamente. 

Para muitos profissionais, só o fato 
de gerar um arquivo SPED e depois 
validá-lo no programa da Receita 
Federal garante que o documento 
esteja adequado, mas a própria Receita 
não confere as informações, apenas 
verifica os dados necessários para o 
envio dos arquivos. Por isso, validar o 
arquivo no PVA não significa que todo 

o conteúdo esteja correto. Ainda é 
importante lembrar que a quantidade 
de informações exigidas pelo Fisco 
brasileiro pode causar equívocos e, 
por conseguinte, pode ser necessária a 
retificação dos documentos enviados. 

A utilização de programas não só 
automatiza o processo como garante à 
empresa contribuinte que as obrigações 
geradas estejam de acordo com a 
legislação vigente. Certamente este é 
o caminho mais eficiente para que os 
contribuintes eliminem a possibilidade 
de problemas com a fiscalização.

Com informações: classecontabil.com; eFisco.
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Bem-estar em Pauta 

Saúde mental e 
emocional: como 
manter?
“Uma mente sã num corpo são”. A 
famosa citação latina, derivada da 
‘Sátira X’ do poeta romano Décimo 
Júnio Juvenal, é parte da resposta do 
autor à questão sobre o que as pessoas 
deveriam desejar na vida. A frase pode 
ser entendida como uma afirmação 
de que: somente um corpo são pode 
sustentar uma mente sã.

Estar com a saúde em dia é estar em 
equilíbrio. E ao falar de saúde não se 
deve compreender apenas a física, 
pois o organismo humano é composto 
por aspectos fisiológicos, emocionais, 

Com informações: G1

mentais e espirituais. E para estar com 
uma boa saúde é preciso considerar 
todos eles. 

De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) “saúde emocional é um 
estado de bem-estar onde o indivíduo 
realiza suas próprias habilidades, lida 
com os fatores estressantes normais da 
vida, trabalha produtivamente e é capaz 
de contribuir com a sociedade”.

A mente e a emoção andam bem 
próximas e muitas são as causas que 
podem ocasionar problemas mentais 

ou emocionais. Todos nós estamos 
passivos a ter comprometimentos 
mentais, assim como podemos adotar 
comportamentos preventivos para nos 
manter saudáveis, tanto no aspecto 
mental como emocional. Por isso é 
muito importante cuidar tanto de uma 
como de outra. 

Veja algumas atitudes que podem ser 
adotar no dia a dia para seguir com a 
mente e o corpo sãos: 

• Melhore o pensamento, pois pensamentos negativos irão com o tempo se tornar uma realidade, seja através de 
palavras ou de ações;

• Seja otimista. Este é um processo diário e que deve ser mantido em todos os segmentos, seja no lar, no trabalho 
ou em sociedade. Da mesma forma que acostumamos e ficamos viciados com o negativo, acontece com o positivo, 
basta praticar;

• Faça o que gosta. Fazer uma atividade física, sair com os amigos ou com a família, todos esses são hábitos que 
geram satisfação e vontade de desfrutar bem os prazeres da vida;

• Evite o isolamento. Mesmo que você goste dos seus momentos de solidão, nunca deixe ultrapassar a normalidade. 
Procure pessoas, faça amigos, esteja com eles, converse, se distraia;

• Tenha sonhos e objetivos. Os sonhos alimentam nossa alma, nos faz ter vontade de viver e predisposição para a 
felicidade. Pense no que você quer conquistar, anote suas metas, estabeleça prazos. Ocupe-se com os seus sonhos 
e corra atrás deles.
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A lguns sinais de rotina podem ser 
fortes indicadores de que uma 

empresa não anda bem. E muitas vezes 
o empreendedor não age rápido ou, 
pior, nem percebe os problemas e ris-
cos de prejuízo. Quando se dar conta, 
já está a ponto de fechar as portas. 

O sinal mais evidente de que uma em-
presa enfrenta dificuldades é a queda 
nas vendas de produtos e serviços. Se 
estiver acompanhada de redução das 
margens de lucro, a situação é ainda 
mais agravante, afinal, quando os clien-
tes somem e o dinheiro não aparece, 
fica claro que o negócio não está an-
dando no caminho certo. 

E você, sabe como anda a sua empre-
sa? Ou melhor, sabe o que fazer para 
saber como estão os seus negócios? E 
mais, sabe quais decisões tomar para 
reverter as adversidades no seu empre-
endimento? Pois acredite, todas essas 
perguntas podem ser respondidas com 
uma simples ação: pesquisa de satisfa-
ção. 

De acordo com a consultora e espe-
cialista em pesquisa do consumidor, 
Jacqueline Freire, a pesquisa de satis-
fação é eficiente porque mede o grau 
de contentamento de todos os envol-
vidos. Atuando há mais de 20 anos no 
mercado, ela explica como funciona. 
“O trabalho consiste nas estratégias de 
melhorias que são organizadas e execu-
tadas, pois muitas vezes acontece de o 
empresário achar que está indo bem e 
na verdade a situação ser inversa. O re-

torno dessa pesquisa fará com que ele 
tome decisões mais assertivas”. 

Empresas que implementam essas 
ações estratégicas conseguem rapi-
damente sentir a diferença. Segundo 
Jacqueline, que também é diretora da 
Dip Estratégia – empresa que atua re-
alizando pesquisas de opinião e merca-
do, consultoria e capacitação técnica -, 

“O sinal 
mais evidente 
de que uma 

empresa enfrenta 
dificuldades é a 

queda nas vendas 
de produtos e 

serviços. Se estiver 
acompanhada 

de redução das 
margens de lucro, 
a situação é ainda 
mais agravante...”

com a execução desse trabalho é possí-
vel observar mudanças positivas em um 
curto espaço de tempo. Ela lembra um 
caso recente de falência de um super-
mercado da Região Metropolitana do 
Recife (RMR), que foi revertido através 
de uma detalhada pesquisa de satisfa-
ção. “Iniciamos um trabalho voltado 
para o clima organizacional, avaliando 
a adequação de função de acordo com 
a capacidade, identificação e perfil de 

Você sabe
como anda a sua 
empresa? 

cada funcionário. O resultado da pes-
quisa projetou ações necessárias para o 
negócio e, em apenas 15 dias, apresen-
tou mudanças expressivas”, concluiu.

A pesquisa também avaliou o perfil do 
cliente daquela região e interferiu dire-
tamente na postura e abordagem dos 
funcionários. Isso aconteceu há alguns 
anos, mas Jacqueline ainda acompanha 
a empresa, através de um monitora-
mento que garante o bom andamento 
do empreendimento. 

Saber como anda a empresa é o gran-
de segredo do sucesso. Além de bus-
car entender o mercado, é primordial 
que o empresário conheça exatamente 
quem são e como atuam os seus funcio-
nários. Sua estratégia será o seu grande 
diferencial e, seguindo esse caminho, 
não haverá concorrência que segure!

Por Michelly Nunes

Jacqueline Freire
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Museu da Contabilidade
contou com apoio do SESCAP-PE 
N a sua passagem pela cidade de 

Recife, entre os dias 16 e 31 
de agosto, o museu “Contabilidade: 
Um Balanço da História” contou 
com o apoio do SESCAP-PE. Foram 
16 dias de exposição na praça de 
eventos 1 do Shopping RioMar, 
recebendo estudantes, profissionais 
da contabilidade e diversas pessoas 
que passavam pelo centro comercial.  
 
Além de prestigiar o lançamento 
da exposição, ocorrido no dia 16, o 
presidente do Sindicato, Albérico de 
Morais, esteve presente em alguns 

dias da mostra, aberta à visitação 
gratuita, que apresentou a profissão 
e suas ferramentas de trabalho desde 
os primórdios até os dias de atuais. 
 
Exposição - Inaugurada em Fortaleza 
(CE), em 2011, durante o VI Encontro 
Nacional de Coordenadores de 
Cursos de Ciências Contábeis, a 
exposição itinerante do Museu da 
Contabilidade visitou, em 2011 e 
2012, os estados do Rio Grande do 
Norte, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Pará, Amapá, 
Rondônia, Roraima, Acre e Amazonas. 
 

Neste ano, Maceió (AL) foi a primeira 
cidade a receber a mostra, no período 
de 5 de maio a 15 de junho. Em 
seguida, foi a vez de Aracaju (SE), que 
recebeu de 22 de junho a 7 de agosto. 
 
Idealizado pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) e pela 
Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis (ABRACICON), o museu 
esteve aberto à visitação por meio do 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco, e teve o apoio do 
SESCAP-PE.
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Da esq. para a dir.: Geraldo Queirós (dir. da FENACON), Albérico de 
Morais (pres. do SESCAP-PE), José Campos (pres. do CRCPE), Geraldo 
Batista (cons. do CFC), Alba Rosa (dir. de Eventos e Social da FENACON) 
e Marcelo Guerra (pres. do IBRACON - 2ª seção regional).

José Campos (CRCPE) e Albérico de Morais (SESCAP-PE).

Mais de 6 mil pessoas visitaram o museu.

Exposição no Shopping RioMar.
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ABSOLUTA CONTABILIDADE

Fundação: Janeiro de 2005.

Diretor-presidente: Jorge Eduardo Oliveira de Vasconcelos.

Funcionários: 45 colaboradores.

Redes sociais: www.absolutacontabilidade.com.br 

Local: Rua Demócrito de Souza Filho, 335, 12o andar (Empresarial Green Tower), 
Madalena, Recife-PE / CEP: 50.610-120 / Contato: Recife (81) 3202-8080; Petroli-
na (87) 3035-2295; Salvador (71) 3360-2638.

Principais serviços: Áreas de atuação Escrituração Contábil, Fiscal, Pessoal, Recursos Humanos, Societário, Consultoria de 
Empresas, Revisão Tributária e Auditoria Interna de Processos.

Especialidades: Outsourcing, terceirização de serviços contábeis, fiscal e pessoal, consultoria empresarial e tributária. Por 
sete anos consecutivos, certificada com o Programa de Qualidade das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de Per-
nambuco (PQEC), tem seu foco na prestação de serviços de qualidade e com rapidez.

AC CONSULT CONTADORES

  

Fundação: 01/07/1994.

Presidente: Alessandro Carneiro.

Funcionários: 22 funcionários.

Redes sociais: www.facebook.com/AC-CONSULT-254866304549449

Local: Rua São Salvador, nº 90, Espinheiro (Unidade I) e rua Barão de Itamaracá, 
nº 369, Espinheiro (Unidade II) / Contato: (81) 3327-7114.

Principais serviços: Outsourcing Contábil, Fiscal e Trabalhista; Planejamento Financeiro de Fluxo de Caixa; Auditoria Fiscal 
e Trabalhista; Cálculos Trabalhistas para Demandas Judiciais; Processos de Despachos: Abertura de Empresas; Treinamentos 
de Pessoas para Departamento Financeiro.

Gerar resultados financeiros reais, através de um programa de planejamento anual de encontro com o cliente para acom-
panhamento da gestão de seus recursos humanos, gestão tributária e gestão financeira com monitoramento periódico para 
medição de desempenho e resultado.

Especial PQEC
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ACE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Fundação: 17/ 02 /1974.

Sócios-diretores: Carlos Alberto Gomes da Silva e Inaja Torres Gomes.

Funcionários: 20 colaboradores.

Redes sociais: www.aceassessoriaempresarial.com.br 

Local: Rua Major Codeceira, nº 114, Santo Amaro, Recife-PE (Próximo ao Hospi-
tal Oswaldo Cruz) / Contato: (81) 3423-1225.

Principais serviços: Assessoria e consultoria tributária; contabilidade; economia (planejamento e acompanhamento econômico 
financeiro, estudo de viabilidade econômica do negócio); Imposto de Renda Pessoa Física; jurídica; tributária e societária.

Especialista na área de saúde, há 42 anos, e com sede própria. Equipe com administrador, contadores, economistas e advo-
gados. Temos contatos em várias partes do mundo, com empresas que fornecem serviços e materiais para a área de saúde.

AGENDA EMPRESARIAL

Fundação: 15/07/1993.

Diretor: Alba Rosa Nunes Ananias.

Funcionários: 28 colaboradores.

Redes sociais: www.agendaempresarial.com.br

Local: Rua Prof. Julio Ferreira de Melo, nº 590, casa 09, Recife-PE / Contato: (81) 
2128.5690.

Principais serviços: Abertura, legalização e baixa de empresas, consultoria empresarial, assessoria contábil, fiscal, trabalhis-
ta. Mantém parcerias para legalização de alvarás, memorial descritivo, segurança do trabalho.

A Agenda trabalha com os olhos voltados para a necessidade de cada cliente, com pontualidade e cuidados redobrados com 
suas obrigações profissionais. Profissionalismo e ética é marca de nosso trabalho, com um corpo de profissionais bem treina-
dos e capacitados para atender toda e qualquer demanda.

ASSCONTA

Fundação: 1982.

Diretor: José Geraldo Lins de Queirós .

Funcionários: 55 colaboradores.

Redes sociais: www.assconta.com.br

Local: Avenida Dr. José Rufino, nº 1243, 1º Andar, Areias, Recife – PE / Contato: 
(81)3972-4964.

Principais serviços: Abertura de Empresas; escrituração contábil, fiscal e trabalhista; consultoria empresarial. Um grupo 
empresarial voltado para a prestação de serviços às empresas de pequeno, médio e grande porte. 

Demonstrando atendimento personalizado e segmentado aos nossos clientes e com investimentos frequentemente em ca-
pacitação de nossos colaboradores. Experiência de 34 anos no mercado com profissionais qualificados. Com o objetivo de 
fazer da contabilidade o grande diferencial nas gestões dos clientes.
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BEZERRA E ASSOCIADOS 

Fundação: 27/01/2009.

Diretor: Luciano Silva Bezerra.

Funcionários: 17 colaboradores.

Redes sociais: www.bezerraeassociados.com.br

Local: Rua dos Tamoios, nº 06, bairro São Cristóvão, Santa Cruz do Capibaribe / 
Contato: (81) 3731-3139 e 3731-9459.

Principais serviços: escrituração contábil, fiscal e trabalhista: assessoria & consultoria tributária e contábil; planejamento 
tributário e revisão fiscal; defesas administrativas e perícias judiciais.

A Bezerra & Associados é uma sólida empresa de serviços contábeis que tem como principal diferencial o uso de tecnologias 
e ênfase no planejamento tributário a fim de propor aos seus clientes os melhores cenários para redução do custo tributário.

BF CONTABILIDADE

Fundação: 01/09/1991.

Sócios-diretores: Fábio Lopes e Bruno Bezerra.

Equipe: 8 colaboradores.

Redes sociais: www.bfcontabilidade.com.br / Facebook: www.facebook.com/BF-
-Contabilidade-642744055794325

Local: Rua Graciliano Arruda, 238, 1º andares, centro, Santa Cruz do Capibaribe-
-PE / contato: 81) 3731-1325.

Principais serviços: Escrituração Fiscal e Contábil; Orientação e Controle da Aplicação dos Dispositivos Legais Vigentes, 
seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal; Planejamento Tributário; Rotinas Trabalhistas e Folha de Pagamento; Constitui-
ção, Alteração e Baixa de Empresas. Atuar no setor de serviços contábeis, com profissionalismo, compromisso a melhoria 
contínua do Sistema de Gestão de Qualidade, destacando-se pela excelência no atendimento, e comprometimento com a 
satisfação dos clientes.

CAMPOS & GARCIA CONSULTORES E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 

Fundação: 10/01/2000.

Sócios-diretores: José Gonçalves Campos Filho, José Garcia dos Santos, Lee Fi-
reman Dutra de Menezes; Maria Hyljan Nery Pequeno da Nóbrega, Roselayne 
Maria Leandro de Morais Gonçalves e Simone Martins Araujo / Equipe: 35 colabo-
radores e 5 estagiários.

Redes sociais: www.camposegarcia.com.br 

Local: Rua Carlos Gomes, 121 Loja 101, Madalena, Recife-PE / CEP.: 50720-110 / 
contato: (81) 3316-0586.

Principais serviços: Escrituração Contábil e Fiscal; Planejamento Tributário; Consultoria Empresarial; Treinamento Contábil 
e Fiscal; Suporte e/ou reestruturação da área contábil; Orientação, permanente para identificar risco e alternativas. Além 
dos serviços de contabilidade, fiscal e folha, integrados, dispomos de uma experiente consultoria contábil e tributária, pro-
movendo a melhoria dos processos com soluções ágeis e objetivas, atendimento personalizado, adaptando-se ao perfil e 
características de cada cliente.
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CONASC CONTADORES ASSOCIADOS 

Fundação: 09/08/2007.

Presidente: Maria da Gloria da Silva Souza.

Equipe: 5 colaboradores.

Redes sociais: www.conasc.com.br

Local: Rua da Aurora, 295, sala 401, Boa Vista, Recife-PE, CEP: 50050-000 / con-
tato: (81) 3034-3279/ (81) 3221-7319.

Principais serviços: Assessoria e consultoria Contábil; Assessoria e consultoria trabalhista e previdenciária; Assessoria e 
consultoria fiscal e tributária; Consultoria e assessoria societária; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

O diferencial da CONASC é oferecer ao cliente informações que facilitem suas tomadas de decisões, respeitando as normas 
éticas e morais que regem a atividade de contabilidade.

DATACONTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL 

Sócios-diretores: Alberto Morais, Albérico Morais e Érico Morais.

Fundação: 1988.

Redes sociais: www.dataconte.com.br / Facebook: www.facebook.com/dataconteconsul-
toriaeassessoriacontabil

Local: Avenida Professor Andrade Bezerra, nº 1519 – Salgadinho, Olinda – PE CEP 53110-
110 / contato: 2125-6400.

Principais serviços: Contabilidade Fiscal; Tributária; Trabalhista e Previdenciária; Consul-
toria e Legalizações. 

A Dataconte tem uma ampla tradição no mercado, especializada na prestação de serviços na área contábil, tributária, trabalhista, previ-
denciária e de consultoria empresarial, prestando serviços de alta qualidade e sempre buscando soluções ágeis e adequadas ao perfil do 
cliente. 

EMECINCO

Fundação: 23/12/1979.

Diretor: Milson soares de Carvalho.

Equipe: 98 colaboradores.

Redes sociais: Site www.emecinco.com.br

Local: Rua Mauro Borrione, 55, Ilha do Retiro, Recife, PE  / contato: (81) 3231-4708.

Principais serviços: Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Societária para seus ne-
gócios crescerem com segurança e comodidade. Empresa que possui Consultoria Contábil e Outsourcing.
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ESCRITECONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Fundação: 02/08/2007.

Diretor-presidente: Ivone Gomes de Assis Souza.

Funcionários: 11 colaboradores.

Redes sociais: www.escritecont.com.br

Local: Rua Dona Julieta, 159, Encruzilhada, Recife-PE / Contato: (81) 3034-8957 
/ 3033-4941.

Principais serviços: Escrituração Contábil; Assessoria e Consultoria Fiscal; Legalização e Serviços de Departamento Pesso-
al. Auditoria Interna Preventiva; Auditoria Contábil; Tributária e Trabalhista.

Estrutura de profissionais com experiência junto aos diversos órgãos de registro: Juntas Comerciais, Cartórios, Receita Fe-
deral, Secretaria da Fazenda Estadual, Prefeituras Municipais e entidades de classe. O atendimento ao cliente com agilidade.

FINANZA CONSULTORIA & CONTABILIDADE 

Fundação: 01/02/1994.

Sócios-diretores: Gilberto Barbará da Silva e Maria Dorgivânia Arraes Barbará / 

Funcionários: 19 colaboradores.

Redes sociais: www.finanza.cnt.br

Local: Rua Barão de Água Branca, 480, Imbiribeira, Recife-PE / CEP 51160-300 / 
Contato: (81) 3049-6450 / (81) 99685-0559.

Principais serviços: Referência em serviços contábeis e treinamentos corporativos, oferece aos seus clientes soluções em 
contabilidade, legislação tributária, trabalhista, previdenciária e consultoria empresarial, sempre pautada na ética, transparência 
das ações, relacionamentos e valorização do capital humano.  Locação de Caixa Postal, salas executivas, sala de reunião 
e auditório para 30 pessoas.Empresa credenciada SEBRAE; certificada pelo PQEC; integrante da Rede Contabilizando o 
Sucesso, utilizando em todos os departamentos, a ferramenta de gerenciamento de rotina PDCA. As demandas dos clientes 
são solucionadas através do relacionamento direto, garantindo a segurança e tranquilidade no cumprimento das obrigações legais.

GERENCIAL CONTABILIDADE E CONSULTORIA

Fundação: 14/05/2002.

Sócios-diretores: Cleto Gilberto Leite de Siqueira e Ítalo de Melo Mendes.

Equipe: 20 colaboradores.

Redes sociais: www.gerencialconsultores.com; Facebook: http://www.facebook.
com/pages/Gerencial-Contabilidade-e-Consultoria/115330515202834?ref=hl / 
Twitter: @gerencialcc

Local: Estrada das Ubaias, 20, Sala 1604, Empresarial Ubaias, Casa Amarela, Recife 
/ CEP 52070-013 / contato: (81) 3414-8283.

Principais serviços: completa assessoria nas áreas contábil, societária, tributária, trabalhista e de sistemas 
de gestão empresarial. Todos os serviços de contabilidade em geral, que são coordenados diretamente 
pelos sócios, tendo como principal qualidade a confiabilidade e credibilidade, além do conhecimento 
técnico em gestão empresarial. Desde 2008 é anualmente certificada com o Selo de Qualidade do PQEC. 
 
Possui assessoria permanente na área de Recursos Humanos, realizando pesquisas constantes de clima organizacional e 
avaliações 360 graus, atrelados ao plano de cargos e carreira e aumento salarial espontâneo, duas vezes ao ano, baseado em 
pontuação e avaliação. Também atua com o método interativo de gestão de quatro passos PDCA, utilizado para o controle 
e melhoria contínua de processos e produtos.
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GMCON SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME

Fundação: 19/09/2008.  

Sócios-diretores: Maria das Graças Silva Melo, Addison Natan Silva Melo e Ákilla 
Nattan Silva Melo / Funcionários: 6 colaboradores.

Redes sociais: www.rjmedeiros.com.br e www.facebook.com/gmconcontabil

Local: Rua Coronel Cornélio Soares, Nº 646, Nossa Senhora da Penha, Serra Ta-
lhada-PE / CEP 56.903-440. Contato: (87) 3831-3185 | (87) 9 9958 6633.

Principais serviços: Consultoria e Assessoria Contábil; Escrituração Contábil; Es-
crituração Fiscal; Serviçosde Departamento Pessoal/Trabalhista; Declaração de Imposto de Renda (DIRPF).

Estrutura física, ética, qualidade na prestação dos serviços oferecidos, qualificação profissional dos funcionários, rapidez nas 
informações, credibilidade e confiabilidade como empresa prestadora de serviços contábeis na região.

HVR SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE

Fundação: 20/12/2002.

Diretor: Renato Fernandes Vilela.

Funcionários: 18 colaboradores.

Redes sociais: www.hvrcontabil.com.br

Local: Avenida Conselheiro Aguiar, nº 4635, sala 407 – Boa Viagem, Recife-PE / 
CEP 51.021-020 / Contato: (81) 3325-0725.

Principais serviços: Legalizações de empresas: Constituição, Alterações e Baixas; Assessoria Contábil: Atendimento a toda 
rotina contábil, desde a escrituração até a entrega das declarações e demais obrigações legais; Assessoria Fiscal; Assessoria 
de Departamento de Pessoal; Consultoria nas áreas Contábil, Fiscal, Pessoal e Legalizações. A HVR tem como diferencial o 
atendimento personalizado aos seus clientes, procurando manter um contato frequente com o mesmos e acompanhamento 
regular e rigoroso das rotinas dos trabalhos realizados.

IDEAL M5 CONTABILIDADE

Fundação: 16/08/2012.

Sócios-diretores: Cleópatra Rose Sá Gonçalves Carvalho, José Durval Campelo 
Costa Júnior e Fábio Américo dos Santos.

Funcionários: 18 colaboradores.

Redes sociais: www.idealm5.com.br

Local: Avenida José Rodrigues de Jesus, nº 360, Indianópolis, Caruaru - PE, CEP: 
55024-000 / Contato: (81) 3721-9162.

Principais serviços: contábil, fiscal, trabalhista, legalização societária e análise tributária. A utilização da metodologia do 
PDCA, cuidado sistemático com as fases que cada cliente está passando e a busca constante em auxiliá-los no crescimento 
de suas empresas. Com profissionais capacitados e constantemente treinados, temos como objetivo identificar os melhores 
procedimentos para auxiliar nossos clientes a gerenciar os seus negócios.

Especial PQEC
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LEX CORA ESCRITÓRIO CONTÁBIL

Fundação: 15/04/1981.

Sócios-diretores: Hiroshi Watanabe, Raunite Watanabe, Christian Watanabe e 
Jean Watanabe.

Funcionários: 16 colaboradores.

Redes sociais: www.lexcora.com.br

Local: Avenida Visconde de Jequitinhonha, nº 279, Sala 103/105, Boa Viagem, 
Recife-PE / CEP 51.021-190 / Contato: (81) 34667019.

Principais serviços: Escrituração contábil; departamento pessoal; escrituração fiscal; consultoria; e auditoria. O escritório 
atua no mercado há 35 anos e tem como objetivo a satisfação do cliente através da melhoria contínua na qualidade dos ser-
viços, com foco na ética e no profissionalismo, tendo no seu quadro contadores, advogados e administradores.

MR MACEDO ROCHA CONSULTORIA E ASSESSORIA 

Fundação: Em 2007

Sócios/diretores: Jose Bartolomeu Macedo da Rocha e Maria de Fátima Guedes 
da Rocha

Funcionários: 14 colaboradores

Redes sociais: www.macedorocha.com.br

Local: Rua Arnolfo Lins e Silva N°87, Olinda-PE / Contato: (81) 329-9991 e (81) 
99163-3255. 

Principais serviços: Assessoria fiscal (escrituração de notas fiscais, apuração de impostos, entrega de declarações, entre ou-
tros); legalização empresarial (abertura de empresa, transferência e encerramento, baixa de CNPJ, alteração entre outros); 
assessoria trabalhista (folha de pagamento, fundo de garantia); e assessoria contábil (lançamentos contábeis, conciliação e 
analise levantamento de balancete, fechamento de balanço, apresentação de relatório. Somos uma empresa provedora de 
soluções e serviços. Trabalhar com contabilidade exige conhecimento, experiência e dedicação para que sua empresa possa 
estar à frente das demais e não ter problemas com nossa legislação, muitas vezes burocrática e que exige pessoas treinadas 
para exercer as tarefas contábeis.

META CONTADORES ASSOCIADOS

Fundação: 14/09/2007.

Diretor: Reynaldo Mendes da Cunha.

Equipe: 15 colaboradores.

Redes sociais: www.metacontadores.com.br

Local: Rua Cristóvão Jaques, nº 237, Bairro Campo Grande, Recife/PE CEP: 
52.031-125 / / contato: (81) 3427-9437 / (81) 98823-4381.

Principais serviços: Serviços de Contabilidade; Serviços Departamento fiscal; Serviços de Departamento Pessoal; Serviços 
de Abertura, alteração e baixa de empresas; Serviços de Assessoria. 

Respeito aos princípios que norteiam a profissão do contador. Respeito a ética, união e força entre os membros da empresa e 
seus clientes para superar os obstáculos do dia a dia, bem como atenção às leis que norteiam os processos de nossa atividade. 

Especial PQEC
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MÉTODUS CONTÁBIL 

Fundação: 10.01.2010.

Diretor: Erivaldo Pinheiro Santana.

Funcionários: 10 colaboradores.

Redes sociais: www.Metoduscontabil.com.br 

Local: Rua Silvino Macedo, nº 130, 2.º andar, Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru 
- PE / CEP. 55012380 / Contato: (81) 3722-1675.

Principais serviços: Fiscal; trabalhista; planejamento tributário; constituição de empresas; regularização de empresas e elaboração de 
Declaração de Pessoa Física. São 25 anos de experiência profissional e empresarial, com o apoio dos colaboradores de forma digna e a 
busca constante pela perfeição. Atuamos no mercado auxiliando as empresas, quanto a sua constituição, administração, consultorias e, 
quando necessário, no encerramento das mesmas. Possuímos uma equipe de profissionais capacitada nas áreas contábil, fiscal, trabalhista 
e de assessoria. As consultorias abrangem todas as áreas citadas. O planejamento tributário também faz parte de nosso currículo empresarial.

MULTICONTÁBIL-NE

Fundação: 11/03/2002.

Sócios-diretores: José Eraldo Lucio de Oliveira e Maria dos Prazeres Vanderlei 
de Oliveira.

Funcionários: 18 colaboradores.

Redes sociais: www.multicontabil.cnt.br e www.facebook.com/MultiContábil-
-NE-984353611662937 

Local: Rua Baronesa de Palmares, nº 231, Boa Viagem Recife-PE / CEP: 51030-
110 / Contato: (81)  3462-1561 e (81) 98886-1971.

Principais serviços: Abertura e legalização de empresas; assessoramento fiscal e socientário em caráter permanente; 
serviços de escrituração contábil e fiscal; rotinas do departamento de pessoal e aspectos previdenciários; e serviços de 
perícia contábil, no âmbito de contencioso trabalhista-empresarial e litígios da área securitária.Procuramos realizar o nosso 
trabalho oferecendo o melhor assessoramento ao cliente, de forma que esses serviços oferecidos possam agregar valor ao 
seu negócio; chamamos isso de “contabilidade de negócios”.

ORCIS CONTABILIDADE E CONSULTORIA 

Fundação: 16/06/1996.

Sócios-diretores: Ivone Sandra da Silva e Williandson Alves de Amorim.

Equipe: 4 colaboradores.

Redes sociais: www.orciscontabilidade.com.br / Facebook: www.facebook.com/
orciscontabilidade/?fref=ts

Local: Rua Augusto Cavalcanti, 130, 1º andar, centro Arcoverde-PE 56506-640 / 
contato: (87) 3822-2416.

Principais serviços: Abertura e assistência a empresas; Serviços tributários e apoio a profissionais liberais; Assessoria e 
Consultoria Contábil, Fiscal, Administrativa e Financeira; Assessoria a Empregadores Domestico; Legalização de empresas.

Consideram o diferencial de nossa empresa o nosso atendimento, onde buscamos constantemente a busca de novas infor-
mações através de cursos, congressos, encontros e reuniões para assim, fornecer serviços de qualidade com agilidade e, que 
auxiliem a administração dentro dos princípios legais e que possibilitem a satisfação de nossos clientes.

Especial PQEC
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R.J. MEDEIROS ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL 

Fundação: 13/08/1974.

Diretor: Reginaldo José de Medeiros.

Funcionários: 12 colaboradores.

Redes sociais: www.rjmedeiros.com.br

Local: Avenida Eng. Antonio de Goes, nº 275, sala 1002, Pina, Recife – PE / CEP 
51.110-000 / Contato: (81) 3462-1561 e (81) 98886-1971.

Principais serviços: Assistência Contábil; Fiscal e Trabalhista; Legalização de Sociedades nas repartições municipais, estadu-
ais e federais; Prestação de Serviço de Consultoria; Prestação de Serviço de Auditoria e Perícia. Com pronto atendimento, o 
nosso grupo empresarial tem como prioridade garantir o padrão de excelência em nossos serviços, unindo a tecnologia atual 
ao conhecimento que só a experiência, proporciona.

SEVY LACERDA ASSESSORIA CONTÁBIL & EMPRESARIAL 

Fundação: 03/11/2005.

Sócios-diretores: Severina dos Santos Lacerda; Tatiane dos Santos Lacerda e Ia-
tiara dos Santos Lacerda.

Funcionários: 18 colaboradores.

Redes sociais: www.slcontabil.cnt.br e www.facebook.com/sevylacerda

Local: Rua Lourenço Correia de Melo, 39, Centro de Gravatá-PE / Contato: (81) 
3533-2679 / 98717.3009 / 99835.3200.

Principais serviços: Gestão de Departamento Pessoal; Gestão Fiscal; Gestão Contábil; Gestão Societária; Imposto de Renda.

Com mais de 35 anos de experiência, a Sevy Lacerda Assessoria Contábil & Empresarial firmou uma imagem de confiança 
e responsabilidade, consolidando sua marca como referência na prestação de serviços contábeis, assessoria empresarial e 
condominial. 

SOCONTEL SOCIEDADE DE CONTABILIDADE 

Fundação: 11/09/2008.

Sócios-diretores: Marcos Mendes e Marlon Mendes / Equipe: 23 colaboradores.

Redes sociais: www.socontelcontabil.com.br 

Local: Avenida Camarão, nº 52, 1º andar, Iputinga, Recife-PE / contato: (81) 3271-
2227.

Principais serviços: Assessoramento Contábil, Fiscal, Trabalhista e Legalização de Empresas nas áreas Industrial, Comercial, 
Rural e Prestação de Serviços.

O diferencial da nossa empresa é a relação de confiança que é estabelecida com os nossos clientes, pois sabemos que agili-
dade aliada ao bom assessoramento é o que faz a diferença nos dias de hoje. 

Especial PQEC
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UNICONTA ASSESSORIA CONTÁBIL

Fundação: 20/05/1990.

Diretor: Benício Lopes.

Equipe: 13 colaboradores.

Redes sociais:  www.uniconta.com.br 

Local: Rua Silvino Macedo, 130, 1º andar, Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 
55012-380 / contato: (81) 3722-5383 / 3722-7303.

Principais serviços: Abertura e encerramento de empresas; Soluções contábeis nas áreas Contábil, Fiscal, Trabalhista, Tri-
butária e Previdenciária; Soluções contábeis para filiais de empresas com matriz localizadas em outros estados; e Assistência 
e orientação a importação de produtos, através de empresa parceira. Nossa empresa se caracteriza pela expertise adquirida 
durante os anos, além de corpo funcional treinado e atualizado para dar respostas rápidas às necessidades dos clientes.

WCONTAG CONTABILIDADE

Fundação: 1990.

Sócios-diretores: Flávia Lima Barreto de Souza e Walter Wilson Henrique de Souza

Funcionários: 20 colaboradores

Redes sociais: www.wcontag.com.br e www.facebook.com/wcontagcontabilidade 

Local: Rua Padre Euclides Jardim, 81, Afogados, Recife - PE. CEP: 50.750-090 / 
Contato: (81) 3425.8200.

Principais serviços: Assessorar e executar tecnicamente as informações para tomada de decisões, nas áreas: contábil; tributária e 
de pessoal, proporcionando soluções rentáveis e sustentáveis para o desenvolvimento dos seus clientes.

Empresa com uma boa estrutura física, amplo estacionamento, ótima localização, com profissionais capacitados, sempre buscando 
inovações tecnológicas, redução de custos e excelência no serviço prestado. Consolidando uma aliança séria e duradoura junto ao 
seu cliente.

CONTABLI

Fundação: Dezembro de 1984.

Sócios-diretores: João Cândido da Costa Filho e Jose Renato França Belarmino.

Funcionários: 30 colaboradores e 8 estagiários.

Redes sociais:  www.contabli.com.br

Local: Rua Frei Caneca, 116, salas: 201/2, 301/2 e 503, Mauricio de Nassau - CA-
RUARU- PE/Contatos: (81) 2103-9000 / (81) 9.9105-5833.

Principais serviços: Atividade de contabilidade; de auditoria contábil, fiscal e previdenciária. Assessoria contábil e fiscal.

Atuação no mercado há mais de 30 (trinta) anos, empresa certificada pela norma ISO-9001. Reconhecida nacionalmente pelo 
prêmio MPE BRASIL, e certificada no PQEC.

Especial PQEC
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Livro: O jeito Disney de 
encantar os clientes
Autor: Disney Institute

Esta obra procura detalhar 
as iniciativas por trás 
da ‘magia’ da Disney e 
mostra quais são os seus 
diferenciais, por meio dos 
métodos e práticas que, 
segundo o livro, se tornaram 
referência para diversas 
empresas que buscam a 
satisfação de seus clientes. 
O leitor poderá conhecer, 
também, os fundamentos 
que Walt Disney aplicau 
com o objetivo de alcançar 
o sucesso.

CD: “A Mulher do Fim do 
Mundo”, Elza Soares
A carreira de Elza Soares sempre foi 
pautada pela ousadia, seja pela maneira 
de cantar, pela atitude no palco ou pelas 
escolhas artísticas. No álbum “A Mulher 
do Fim do Mundo”, a cantora dá mais 
um salto ao se unir à vanguarda musical 
paulistana, no primeiro trabalho de 
sua trajetória composto somente 
por canções inéditas. A inovação se 
evidencia também na sonoridade do 
novo disco – o 34º de uma carreira 
que já ultrapassa a marca de seis 
décadas. Confeccionadas sob medida 
para a voz de Elza, as canções levam 
a assinatura tanto de integrantes da 
banda quanto de outros compositores 
incensados da cidade, como José 
Miguel Wisnik, Cacá Machado, Clima, 
Douglas Germano e Alice Coutinho. 
São letras críticas, mais do que atuais, 
que jogam luz sobre a vida urbana de 
São Paulo, a partir de temas como 
transsexualidade, violência doméstica, 
narcodependência, a crise da água e a 
morte.

Filme: Como Eu Era 
Antes de Você
Direção: Thea Sharrock

Música composta por: Craig 
Armstrong

Adaptação de: Como Eu Era 
Antes de Você

Autora: Jojo Moyes

Às vezes você encontra o amor onde 
menos imagina. E às vezes ele te leva 
onde nunca esperou ir. Louisa “Lou” 
Clark vive em uma pitoresca cidade de 
campo inglesa. Sem direção certa em 
sua vida, a criativa e peculiar garota de 
26 anos vai de um emprego a outro 
para tentar ajudar sua família com as 
despesas. Seu jeito alegre, no entanto, 
é colocado à prova quando enfrenta 
o novo desafio de sua carreira. Ao 
aceitar um trabalho no “castelo” 
da cidade, ela se torna cuidadora 
e acompanhante de Will Traynor, 
um banqueiro jovem e rico que se 
tornou cadeirante após um acidente 
ocorrido dois anos antes, mudando 
seu o mundo dramaticamente em 
um piscar de olhos.

#Ficadica
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Conheça as patrocinadoras e as 
empresas associadas apoiadoras
da equipe SESCAP/PE no Jocobras
Patrocinadoras:

Associadas apoiadoras: ABSOLUTA - AGENDA EMPRESARIAL - ASSCONTA - CAMPOS & GARCIA - CONTAR 
CONTINF - CONTROLLERS - WCONTAG - CONTSERV - CSC SOLUÇÕES CONTÁBEIS - DATACONTE - 
FAROS GERENCIAL - IVO BARBOZA - AGIR - QSM CONTABILIDADE - UNICONTA - HORA & CARVALHO
SOS SERVIÇOS CONTÁBEIS - HVR SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE - RJ MEDEIROS - MULTICONTÁBIL - AGM 
CONSULTORIA - EMECINCO - SOCONTEL - FINANZA - SEVY LACERDA - METODUS CONTÁBIL - ESCRITECONT




