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EXPEDIENTE

É tempo de olhar para um novo rumo, de caminhar 
e construir um novo cenário que impulsione o 
empreendedorismo nacional. 

É tempo de acreditarmos, de olhos bem abertos, 
num futuro próspero para o nosso País.

O Sindicato defende os interesses dos seus 
representados e luta permanentemente pela 
diminuição da carga tributária, da burocracia e por 
melhor destinação da massa financeira arrecadada 
em todos os níveis da administração pública 
brasileira. 

Precisamos de segurança e garantia para continuar 
exercendo com afinco nossa função e colaborar para 
o progresso da Nação.

Juntos, seremos protagonistas de grandes mudanças! 
Se cada um oferecer sua parcela de contribuição, 
certamente conseguiremos juntar forças para 
enfrentar com firmeza e determinação o ciclo de 
turbulências que atravanca o País.

NÃO HÁ NINGUÉM MAIOR QUE O BRASIL!

Jogos SESCAP-PE: equipe já treina 
visando o 5º JOCOBRAS 

Mais um ano de sucesso do Projeto Declare 
Certo do SESCAP-PE

PQEC – Busca permanente pela melhoria da 
Gestão e dos Serviços Contábeis 

Elias Nicoletti Barth
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Jogos SESCAP-PE: 
equipe já treina 
visando o 5º JOCOBRAS 

SEFAZ atendeu pedido do SESCAP-PE e 
prorrogou prazo para entrega do SEF

4º JOCOBRAS ficou com Pernambuco

Patrocinador dos 
jogos SESCAP-PE

Com a responsabilidade de mais uma vez 
representar o estado de Pernambuco 
nos Jogos dos Contabilistas Brasileiros 
(JOCOBRAS), o SESCAP-PE se prepara 
para dar início aos treinamentos de 
futsal e futebol de campo. Você, 
contabilista, que tem interesse em 
vestir também essa camisa, entre em 

Uma conquista muito comemorada 
entre os atletas/contabilistas que, na-
quele ano, seguiram uma programação 
de treinamentos físicos e táticos equi-
parados aos de jogadores de clubes 
profissionais, tudo para formar uma 
equipe organizada e competitiva, e as-
sim garantir a tão almejada medalha de 
ouro para o estado de Pernambuco. 

contato conosco através do e-mail 
vicepresidente@sescappe.org.br ou 
pelo WhatsApp (81) 98639-0360. Os 
atletas/contabilistas do Sindicato foram 
campeões em 2014, no 4º JOCOBRAS, 
em Maringá-PR. Os jogos reuniram 
cerca de 800 pessoas. Este ano, para 
a quinta edição do tradicional evento, 

que acontece entre os dias 26 e 29 de 
maio, em Caxias do Sul-RS, o SESCAP-
PE conta novamente com o apoio 
institucional do Conselho Regional 
de Contabilidade de Pernambuco 
(CRCPE). Participe!

4 Realizações SESCAP-PE

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco 
(SEFAZ-PE) atendeu à solicitação 
do SESCAP-PE, por meio de ofício 
expedido pelo presidente, Albérico 
Xavier de Morais, e prorrogou o prazo 
para a entrega dos arquivos SEF e 

pagamento dos respectivos tributos, 
previsto para o dia 15 de março.

Agora, o prazo ampliará para o último 
dia do sexto mês subsequente ao 
registro da exclusão no Portal do 

Simples Nacional, uma vez que não 
haverá tempo hábil para todas as MPE’s 
cumprirem todas as obrigações, dentro 
do limite estabelecido anteriormente. 
O SESCAP-PE agradece a atenção e 
preciosa colaboração da SEFAZ-PE.

É hora de preparar as equipes e as 
torcidas. Em breve, o SESCAP-PE 
estará divulgando a data de início dos 
Jogos que servirão de seletiva para o 
V JOCOBRAS e vale muito a pena fa-
zer parte desses momentos de total 
interação.
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Mais um ano de 
sucesso do Projeto 
Declare Certo do 
SESCAP-PE

Mais uma vez o projeto “Declare 
Certo” do SESCAP-PE foi realizado 
com sucesso. Os contribuintes 
pernambucanos receberam, do dia 1º 
ao dia 13 de abril de 2016, atendimento 
gratuito nos Shoppings da região: 
RioMar, Tacaruna, Plaza Casa Forte 
e Guararapes, sobre como declarar 
o Imposto de Renda 2016, ano-base 
2015.

Pelo sexto ano consecutivo, e com a 
participação voluntária de empresários 
contábeis associados ao Sindicato e 

5Realizações SESCAP-PE 

representantes de entidades parceiras 
em Pernambuco, o SESCAP-PE 
organizou plantões de atendimento 
em quiosques montados dentro dos 
estabelecimentos.

Os voluntários se revezaram durante 
todo o horário de funcionamento dos 
shoppings, auxiliando e esclarecendo a 
sociedade pernambucana. 

FEV/MAR/ABR 2016

Cerca de 350 contribuintes receberam 
orientações este ano e, segundo o 
coordenador do projeto e diretor 
de Eventos do SESCAP-PE, Walter 
Wilson de Souza, “a obrigatoriedade 
da entrega e as deduções do IR foram 
os assuntos mais citados durante toda 
a ação”.
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O Impacto do eSocial nas Relações de 
Trabalho aconteceu no dia 12 de abril

No dia 12 de abril, o curso “O Impacto do eSocial nas Relações 
de Trabalho”, ministrado via web pelo administrador e 
consultor, Taylan Alves, teve em seu conteúdo programático: 
Aspectos teóricos, legais e práticos; e Gestão estratégica da 
Implementação do eSocial.

Cursos UniFenacon

Uma oportunidade para profissionais das áreas de recursos 
humanos e departamento de pessoal, administradores, 
contadores, advogados e estudantes da área se capacitarem.

Agende-se
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Notícias Relacionadas

Optante 
pelo Simples 
Nacional 
teve prazo 
prorrogado 
para 
regularizar 
situação

SESCAP-PE no prêmio “O Caduceu” 

O informe comunica sobre a publicação 
da Secretaria de Finanças do Recife, no 
Diário Oficial do Município - Portaria 
Nº 07, de 5 de fevereiro de 2016, 
sobre o novo prazo para o contribuinte 
optante pelo Simples Nacional 2016 
regularizar débitos. Confira:

No dia 10 de março, o presidente 
do SESCAP-PE, Albérico de Morais, 
marcou presença no prêmio “O 
Caduceu 2016”. O evento que foi 

realizado na casa de recepções Arcádia 
Paço Alfândega, localizada na cidade 
do Recife (PE). O evento, criado pelo 
CRCPE, tem como objetivo de valorizar 

a atividade contábil, reconhecendo o 
mérito do trabalho profissional, das 
entidades contábeis e das Instituições 
de Ensino Superior.

SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretário RICARDO DANTAS

PORTARIA Nº 07 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 61, V da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1º Fica reaberto, até 04 de março de 2016, o prazo para 
que os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, que foram 
excluídos do procedimento de exclusão em lote realizado em 

janeiro de 2016, conforme Edital de Intimação publicado no Diário 
Oficial do Município em 26 de novembro de 2015, promovam 

a regularização dos débitos motivadores da exclusão.

Art. 2º Após a regularização dos débitos, os contribuintes deverão 
protocolar, junto ao Município, até 18 de março de 2016, impugnação 

à exclusão do Simples Nacional, mediante abertura do processo, 
exclusivamente através da internet, por intermédio de link específico 
constante do Portal da Secretaria do Recife, cujo endereço eletrônico 

é http:/www.recife.pe.gov.br/pr/secfinancas/portalfinancas.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Recife, 05 de fevereiro de 2016

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças
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Agenda do TREINA SESCAP 
e cursos 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:

O curso apresentou a parte teórica e 
técnica da Escrituração Contábil Digital 
(EFD), orientando os participantes 
sobre as informações a serem geradas 

para o SPED, e sobre a origem dessas 
informações, de forma a torna-los 
aptos à entrega desta nova obrigação. 
Além da análise dos registros do leiaute 

da escrituração, serão verificadas as 
principais dúvidas decorrentes da 
geração e validação das informações.

No dia 26 de abril, o curso explanou o 
conceito, a legislação, a obrigatoriedade, os 
fornecedores de softwares, Programa Emissor 
Gratuito (SEFAZ/SP), certificado digital, entre 
outros. A NFe tem validade em todos os 
Estados da Federação e já é uma realidade na 
legislação brasileira desde outubro de 2005. 
O curso foi ministrado pelo economista, 
especialista em Direito Tributário, auditor e 
consultor, Nikolas Duarte.

Curso sobre Práticas do SPED Contábil (ECD) 2016

Nota Fiscal Eletrônica NFe Modelo 55: Conhecimento de 
Transporte Eletrônico, CT Modelo 57 e NFe e Modelo 65 
Nacional de Venda ao Consumidor

Curso Treina SESCAP8

NOV/DEZ 2015 | JAN 2016
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Novos associados
Convênio em Destaque 9

IOB 

Instituto Cervantes 

ASSCONTA 

PROSOFT 

GREEN CONSULTORIA

Omie

GOOD PE 

Faculdade Anchieta

Farmácia Independente

Com a IOB Folhamatic EBS, o convênio 
pretende 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; realização de Palestras Técnicas Presenciais 
sobre a área Contábil, Fiscal, Societária, Trabalhista e 
Previdenciária, ministradas por especialistas do grupo IOB e 
acesso ao simulado do Exame de Suficiência.

A parceria entre o SESCAP-PE e 
a cooperativa de serviços médico 
Unimed, garante desconto de 10% 

para os planos de saúde contratados pelas empresas de serviços 
contábeis associadas ao Sescap-PE, que estiverem 
em dia com suas obrigações sindicais.

O Instituto Cervantes é o mais novo 
parceiro do SESCAP-PE. O convênio 
vai oferecer aos funcionários, alunos 
e associados ao SESCAP-PE, 20% de 
desconto para pagamentos parcelados e 25% de 
desconto para pagamentos à vista; na realização de 
cursos de espanhol. Também serão realizadas ações 
culturais nas dependências da instituição, ou do 
Sindicato, ambos em Recife.

Vilage Marcas e Patentes
O convênio com a Vilage Marcas 
e Patentes vai remunerar 
os associados do SESCAP-
PE mediante indicações 
de cliente que resulte na 
efetiva contratação dos 
serviços oferecidos pela 
Vilage. Para os associados 
que indicarem clientes, 10% 
de comissão sobre os honorários. 
Apenas os associados em dia com as obrigações 
sindicais estarão aptos ao exercício dos direitos 
e obrigações ora contratados. Entre alguns dos 
benefícios fornecidos aos associados está o desconto 
correspondente a 15% incidente sobre o valor dos 
honorários cobrados pela Vilage.

O grupo empresarial 
voltado para a prestação 
de serviços às empresas 
de pequeno, médio e grande porte, agora será responsável pela 
contabilidade do SESCAP-PE.

SESCAP-PE fechou um 
convênio com a PROSOFT para, através do produto Prosoft 
Analir, oferecer aos associados mais segurança no envio da 
Declaração do IRPF, com preços diferenciados.

O método PDCA 
de gestão aumen-
ta a produtividade 
e a qualidade dos 
serviços das em-
presas, reduzindo custos e solucionando pontos 
críticos de cada área, com padronização das melho-
res práticas e apresentações mensais dos resultados 
das equipes.

Convênio garante 
gratuitamente aos 
associados, um sistema 
de gestão que através de um aplicativo para pequena e média 
empresa (comércio e serviço), automatiza os lançamentos da 
área financeira, de faturamento e de processos das empresas. O 
APP OMIE oferece também aulas na TV Web OMIE.

Agora os associados e 
funcionários do Sindicato 
terão descontos de 33% 
nas mensalidades da 
Faculdade Anchieta, e com isso uma oportunidade ímpar de 
aprimorar seus conhecimentos.

A parceria entre o 
SESCAP-PE e a revista 
Good Pernambuco garanta aos associados um espaço para 
publicação de artigos direcionados para o setor de serviços.

A Farmácia Independente conta com 13 unidades 
espalhadas pela Grande Recife. Cada loja, além de 
uma equipe de profissionais especializados, conta 
com um farmacêutico à disposição do cliente, 
oferecendo ainda mais segurança na hora da 
compra. Mais uma parceria firmada em benefício 
da classe contábil pernambucana.
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Gestão e Contabilidade

Temos observado ao longo dos 
últimos 5 anos, período em que 
temos realizado as avaliações das 
empresas participantes do Programa 
de Qualidade de Empresas Contábeis 
(PQEC), o que consideramos um 
processo de evolução significativo na 
busca dos empresários do segmento 
contábil pela melhoria na gestão dos 

negócios e da prestação dos serviços 
contratados pelos clientes.

É pública e notória uma mudança de 
postura que vem transformando, cada 
vez mais, contadores em empresários 
contábeis. Isso se caracteriza, por 
exemplo, pela observância do 
crescimento do número de empresas 

PQEC – Busca permanente pela 
melhoria da Gestão e dos Serviços 
Contábeis 

certificadas pela norma ISO 9001, que 
apesar de um número ainda pequeno, 
já somam 14% das participantes deste 
ano, certificadas.

Não podemos deixar de registrar 
a busca por outros métodos e 
ferramentas de melhoria da gestão 
e do negócio, como implementar 

10
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“Será que em 
momentos de 

economia mais 
difícil os clientes 
demandam mais 
das empresas e 
profissionais de 
contabilidade?”

planejamento estratégico, modelos de 
gestão do capital humano e busca pelo 
aumento da produtividade, através da 
elevação do nível de qualificação da 
equipe e de investimento constante em 
tecnologia.

Fato importante a ser 
observado, que nos 
mostrou uma surpresa 
interessante, é que 
houve um crescimento 
econômico de cerca 
de 14% para as 
empresas do setor 
contábil em 2015, em 
relação a 2014. Para 
muitos, assim como 
para nós, esse fato 
pode causar estranheza, em virtude 
do momento político econômico já tão 
desgastadamente citado. Entretanto, 
constatamos que cerca de 60% das 
candidatas ao PQEC 2016 tiveram 
algum crescimento no período, 
enquanto 40% tiveram estagnação 
ou retração. Vale destacar mais ainda 
que 3 ou 4 casos tiveram crescimento 
expressivo no mesmo período, o que 
fez com que a média das participantes, 
mesmo havendo números negativos, 
ficasse com o saldo positivo supracitado.

Aqui cabem algumas reflexões:

Será que em momentos de economia 
mais difícil os clientes demandam 
mais das empresas e profissionais de 
contabilidade?

Será que as empresas mais atentas ao 
planejamento e melhoria da gestão 
se tornaram mais preparadas e 

atrativas ao mercado em momento de 
achatamento de margens, em virtude 
do aumento dos custos e da pressão 
por preços mais competitivos?

É possível que alguém 
nesse momento esteja 
pensando assim: 
Isso não se aplica ao 
segmento contábil de 
maneira sustentável. 
Eu, muitos outros 
profissionais e o 
mercado, ao longo da 
história, preferimos 
lembrar que todos 
os segmentos 
econômicos passam 
por transformações 

permanentes, que os obriga a serem 
cada vez mais competitivos e a 
buscarem transformar margem, em 
escala. - Diga-se de passagem, isso só 
é possível com investimentos fortes e 
permanentes em gente e tecnologia -.

Muito já foi caminhado. Entretanto, 
não podemos esquecer que essas 
práticas comuns, já há muito tempo aos 
segmentos de indústria 
e comércio, são ainda 
recentes na área dos 
serviços. O exemplo 
que podemos citar 
é que ainda não há 
um claro e amplo 
e n t e n d i m e n t o 
entre alguns 
e m p r e s á r i o s 
do setor sobre 
aspectos cruciais 
dos negócios 
nos dias atuais, 

como o hábito de desenvolver suas 
lideranças internas, em temas tão ou 
mais imprescindíveis do que os técnicos 
inerentes à atividade. Entendo, e os 
mercados confirmam, que temas como 
estratégia, liderança, planejamento e 
gestão, precisam estar na pauta diária 
de todos os empresários, de todos os 
setores da economia, sem distinção 
de tamanho, faturamento, estrutura, 
enfim.

Sendo assim, convoco a todos a nos 
debruçar sobre os aspectos de negócios 
sempre de maneira mais e mais ampla, 
para que “seja eterno enquanto 
dure”… E que nossa competência nos 
prepare para aprender todos os dias, 
entendendo que as melhores soluções 
vêm das perguntas geniais, não das 
respostas prontas.   

Mário Almeida é consultor de empresas, 
coach executivo e de negócios, escritor e 
palestrante profissional.

Gestão e Contabilidade 11
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Matéria da Capa

Caruaru foi palco do 
maior evento do setor de 
serviços de Pernambuco
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Nos dias 11 e 12 de março o SESCAP-
-PE realizou a nona edição do Encontro 
das Empresas de Serviços. Sob o lema 
“Gestão e inovação para superar desa-
fios”, o evento considerado o maior do 
setor no estado de Pernambuco, acon-
teceu no Senac de Caruaru, agreste, e 
contou com a participação de aproxi-
madamente 300 pessoas, entre profis-
sionais da contabilidade, empresários 
pernambucanos e, também, de outros 
estados do Nordeste.

Na noite de abertura, o presidente do 
Sindicato, Albérico de Morais, coman-
dou o palco de honra, tendo entre os 
convidados, o presidente da FENA-
CON, Mário Elmir Berti, e sua diretora 
de Eventos e Social, Alba Rosa Nunes 
Ananias; os presidentes, do Conselho 
Regional de Contabilidade de Pernam-
buco (CRCPE), José Gonçalves Cam-
pos Filho; e da Associação de Peritos 

Matéria da Capa

Abertura do 9º Encontro

Albérico de Morais 
(Presidente do SESCAP-PE)

Cerca de 300 pessoas participaram do evento

Judiciais do Estado de Pernambuco 
(APJEP), contador Geraldo José Moura 
de Almeida Braga, entre outros.

Com muita simpatia e abrilhantando 
o momento, o presidente Mário 
Berti parabenizou ao SESCAP-PE 
pela organização do evento e revelou 
a satisfação em estar mais uma vez 
na capital pernambucana. “Quando 
retorno a Recife me sinto em casa, 
pela hospitalidade do recifense e, 
principalmente, pelos eventos tão 
significativos que vêm sendo realizados 
nesta cidade, sob o comando do 
SESCAP-PE”, declarou.  

Já o presidente do Sindicato, Albérico 
de Morais, agradeceu a todos, não 
esquecendo as parcerias firmadas para 
a realização do Encontro, bem como o 
total apoio da FENACON. “Só posso 
declarar o meu sentimento de gratidão 
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Matéria da Capa

Mario Berti (Presidente da FENACON)

ao público presente, aos nossos 
parceiros que sempre comparecem 
quando solicitamos, e deixar registrado 
que ter a FENACON mais uma vez 
participando de um evento nosso, 
além de gratificante, é a prova de que 
estamos no caminho certo”, concluiu.

Emocionado, Albérico deu por 
encerrada a solenidade de abertura do 
9° Encontro das Empresas de Serviços 
de PE, convidado a todos para, no 
salão principal do Senac de Caruaru, 
desfrutarem um saboroso coquetel. 

Ao som do músico pernambucano 
Petrúcio Amorim, todos caíram 
no tradicional forró pé-de-serra 
nordestino.  

“Quando retorno a 
Recife me sinto em 

casa, pela hospitalidade 
do recifense e, 

principalmente, 
pelos eventos tão 

significativos que vêm 
sendo realizados nesta 
cidade, sob o comando 

do SESCAP-PE.”

Mário Berti

Representantes do Conselho Regional de 
Contabilidade de Pernambuco (CRCPE)
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Matéria da Capa

Evento foi transmitido pelo portal Contabilidade na TV

Orquestra de Violinos - Caruaru - PE

Contador Geraldo Queirós recebendo o certificado PQEC

Músico Petrúcio Amorim animou a festa
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A manhã do segundo dia do Encontro 
proporcionou aos participantes muitas 
experiências e trocas de conhecimento, 
por meio de palestras com profissionais 
renomados nas suas áreas de atuação. 

O consultor Jairo Martiniano arrancou 
risadas da plateia ao abordar “Como 
motivar pessoas e gerenciar processos 
em tempos difíceis”. Já o palestrante 
Hélio Donin abordou “Mudanças 
e procedimentos provocados 
pelo eSocial”, tirando as dúvidas e 
esclarecendo tudo sobre o tema.

No período da tarde, a palestra “IFRS e 
empresa contábil: ferramenta de gestão 
e inovação” foi o tema abordado pelo 
professor e doutor, Antonio Carlos 
Ribeiro. Em seguida, Sérgio Trindade 
realizou a palestra “Controladoria 
estratégica: melhorando a tomada de 
decisão”, encerrando as atividades da 
nona edição do Encontro.

Matéria da Capa

Antonio Carlos Ribeiro abordou gestão e inovação

José Campos (CRCPE) e o palestrante Jairo Martiniano

Ítalo Mendes (Vice-presidente do SESCAP-PE) e 
o palestrante Sérgio Trindade

Palestrante Hélio Donin e Dorgivânia Barbará 
(Diretora de Evento do SESCAP-PE)

Benício Lopes (Conselheiro do SESCAP-PE) e 
o palestrante Antonio Carlos Ribeiro
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Matéria da Capa

Mulheres contabilistas marcaram presença 

Representantes das marcas patrocinadoras do 9° Encontro 
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Programa de 
Qualidade 
de Empresas 
Contábeis 

A nona edição do Encontro do 
SESAP-PE também foi marcada pela 
cerimônia de entrega de certificados do 
Programa de Qualidade de Empresas 
Contábeis (PQEC). Realizado pelo 
SESCAP-Pernambuco e a AESCON-
PE, o grande momento que objetiva 
ratifica e valorizar o compromisso das 
organizações pernambucanas com 
a ética e a qualidade na prestação 
de serviços, agraciou 29 empresas 
contábeis associadas ao Sindicato com 
o selo de qualidade PQEC.

Já conhecida pelas entidades contábeis 
a tradicional iniciativa serve de estímulo 
para que haja a constante qualificação 
das empresas de serviços contábeis, 
sempre chamando a atenção para 
aspectos técnicos, infraestruturas e 
funcionais das organizações.

No Programa também é examinada 
a regularidade da empresa junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade de 
Pernambuco (CRCPE) e a adimplência 
nas contribuições ao Sindicato e a 
Associação. A entidade contábil passa 
por uma auditoria rigorosa, onde não 
são permitidos, registros em bancos de 
dados que comprometam sua conduta 
empresarial, uma vez que o certificado 
está atrelado à confiabilidade do público 
empresário.

O certificado atesta o cumprimento 
de diretrizes que visam garantir uma 
elevada capacitação humana para o 
alcance da qualidade no atendimento 
ao cliente e a otimização de todos 
os procedimentos envolvidos nesse 
processo. 

Especial PQEC

Empresas contábeis pernambucanas recebem certificados do PQEC
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Especial PQEC

Empresas certificadas com selo PQEC:
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Artigo

Tiago Ribeiro 

No momento atual, repleto de in-
certezas político-econômicas e 

uma eminente falta de recursos, toda e 
qualquer cautela é necessária para que 
o empreendedor supere junto a crise 
brasileira e volte a sonhar com “vacas 
gordas” e a retomar os planos para com 
seu negócio.

Todas as medidas para sobreviver no 
mercado são válidas neste momento. 
Desde inovar e priorizar a excelência 
no atendimento e vendas, rever 
processos e, principalmente, a medida 
de resultado imediato: cortar os 
gastos!

Ao longo do último ano, prestando 
consultoria, identifiquei os erros mais 
comuns cometidos por empresários ao 
cortar seus gastos. Confira:

1. Ausência de CONTROLES 
FINANCEIROS: não acompanhar os 
eventos financeiros da empresa pode 
ser fatal. Bem como não ter padrão 
para as anotações financeiras pode 
prejudicar a análise de capital de giro 
ou um estudo mais detalhado sobre os 
custos da empresa.

Só é possível gerenciar aquilo 
que se mede, portanto, manter 
disciplinadamente um controle 
financeiro separando-os por importância 
será primordial no levantamento dos 
gastos a serem cortados. Os principais 
controles financeiros, essenciais para 
microempresas, são: controle de caixa, 
controle bancário, controle de contas a 
pagar e controle de contas a receber.

Planilhas prontas poderão ajudar a 
manter em ordem os controles, bem 
como a contratação de um sistema 
de gerenciamento poderá ajudá-lo na 
manutenção das informações financeiras 
da empresa. No entanto, é muito 
comum ver pequenos empreendedores 
utilizando cadernos ou livros caixas 
comprados em papelarias, o que já é 
um primeiro passo para a sofisticação 
da administração financeira do negócio.

2. Não saber a diferença entre 
gasto fixo e gasto variável: Em 

qualquer empresa, vendendo ou não 
vendendo, há sempre os mesmos 
gastos a serem honrados mensalmente. 
Estes, chamamos de gastos fixos. 
No entanto, não saber a diferença 
entre as contas pagas mensalmente 
independentemente do faturamento da 
empresa e aquelas que variam conforme 
a demanda pode ser prejudicial na hora 
de decidir qual gasto será cortado.

Talvez, até mais importante que 
saber esta diferença (fixo vs. variável), 
é discernir todos os valores gastos 
separando-os em custo e em 
despesas.

Custo é todo o valor gasto na aquisição 
de mercadorias, na elaboração de 
produtos ou no processo de execução 
de serviços. Aqui podemos separar 
entre custo fixo e custo variável, bem 
como em custos diretos e indiretos 

(no caso das atividades equiparadas 
a indústria). Neste grupo de gastos 
há muita cautela na hora de efetuar 
cortes, pois alguns gastos estão 
ligados diretamente à qualidade e 
a produtividade da empresa. Se for 
possível cortar custos fixos (aluguel, 
funcionários, energia, etc) sem 
prejudicar o desempenho da empresa 
é o mesmo que acertar no “olho da 
mosca”.

Despesas são valores gastos na 
comercialização dos produtos ou 
serviços e também na manutenção 
da administração da empresa. Aqui 
encontramos mais facilmente gastos 
na categoria de “supérfluos”. Efetuar 
cortes nas despesas pode gerar 
resultados mais significativos.

Para conseguir acertar na separação 

“Todas as medidas 

para sobreviver no 

mercado são válidas 

neste momento.”

dos gastos citados neste tópico é 
importante elaborar um controle de 
custos com base nos outros controles 
financeiros apresentados acima, senão, 
a possibilidade de cometer erros em 
cortes e prejudicar o desenvolvimento 
da empresa será enorme.

3. Confundir o dinheiro da empresa 
com pessoal: apesar de ilegal, é o erro 
mais encontrado nos micro negócios. 
Ocorreram casos em que perguntei aos 
meus clientes: quanto sua família precisa 
para poder viver? E não obtivemos a 
resposta de imediato.

Eu até entendo que, por questões 
culturais e educacionais no Brasil, pela 
forma que o empreendedor criou sua 
empresa e pela rotina extremamente 
compromissada, o empresário acaba 
deixando esta prioridade de lado. 
Estipular um orçamento doméstico 
e efetuar as retiradas de dinheiro da 
empresa em forma de pró-labore é 
algo que requer estudo na empresa e 
dentro de casa.

Vivenciei casos em que o empresário 
dizia que, para honrar as despesas de 
casa, sua família precisava de “X”. No 
entanto, após levantar as informações 
financeiras da empresa e acompanhá-
las por alguns meses, constatamos que 
sua família retirava quase “3X”, ou seja, 
três vezes a mais do que o empresário 
acreditava. E mais, 60% dos gastos 
eram supérfluos.

Portanto, para cortar gasto é necessária 
uma análise criteriosa e para isso é 
importante a obtenção de informações 
financeiras por meio dos controles, 
planilhas, sistemas, etc. Só assim as 
medidas de economia surtirão efeitos 
sem prejudicar o desempenho da 
empresa.

Os 3 erros mais comuns 
do empreendedor ao 
cortar gastos

Tiago Ribeiro é Bacharel em Adminis-
tração, Especialista em Gestão Financeira 
e Contábil, estudante de Contabilidade, 
Consultor, Professor de Cursos Geren-
ciais e Profissionalizantes.
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A Fenacon CD trouxe bastante facilidade e agilidade em 
processos no universo empresarial fornecendo mais 
segurança em procedimentos digitais.  Na condição de 
Autoridade Certificadora, valida a identidade eletrônica e os 
sindicatos regionais se responsabilizam por sua distribuição.

Existe um produto ideal de acordo com as 
necessidades de cada cliente?
Sim. Existem vários tipos de certificados e alguns com 
utilidade diferente, por exemplo: certificados para emissão 
de notas fiscais eletrônicas, para acesso à Conectividade 
Social, para pessoas físicas chamados de e-CPF e outros 
para pessoas jurídicas chamados de e-CNPJ.

Como as pessoas podem ficar por dentro dos serviços 
e das atividades da Fenacon CD?
Para saber todas as novidades sobre certificação digital e 
ficar por dentro do que a Fenacon CD prepara para os seus 
clientes é necessário acessar o site www.fenaconcd.com.br. 
Lá tem muitas informações! 
 
Por que implantar o uso da certificação digital é tão 
importante?
O maior uso do certificado é junto aos órgãos públicos 
(Federal, Estadual e Municipal). Os empresários portadores 
de certificados digitais podem realizar diversos tipos de 
procedimentos online, muitas vezes sem a necessidade de 
ir às instituições físicas.

O advogado, por exemplo, utiliza com bastante frequência o 
certificado digital para acessar o Processo Judicial eletrônico 
(PJe). A Fenacon CD proporciona mais agilidade e validade 
jurídica, em informações criptografadas (protegidas por 

códigos), garantindo a credibilidade de documentos 
eletrônicos.

Quais são os 3 motivos para ter o certificado digital 
como grande aliado de uma empresa?  
Emissão de notas fiscais eletrônicas, acesso aos órgãos 
públicos sem a necessidade de contato presencial e 
assinatura de contratos, pedidos de compras e outros 
documentos, via portal de assinaturas sem a necessidade 
da presença do interessado. 

O SESCAP-Pernambuco é parceiro da FENACON 
CD. Contador, aproveite as vantagens exclusivas 
que preparamos para você:

- Acesso à tabela de preços com descontos para o 
contador e seus clientes;

- Conveniência de horários e dias diferenciados na 
loja da loja RioMar de segunda a sábado, das 9h às 
22h, e domingo das 12h às 21h;

- Atendimento in company, com taxa de entrega 
de R$50,00;

- Fortalecimento do Sistema Fenacon/SESCAP/
SESCON, defensor interesses do segmento 
contábil.

Elias Nicoletti Barth
Superintendente do Instituto Fenacon CD

Entrevista 

Superintendente do Instituto Fenacon, gerenciando a área 
de FENACON CD Certificação Digital e da UNIFENACON 
Universidade Corporativa da FENACON. É contador, pós-
graduado em Contabilidade e Controladoria.

Por Michelle Telino

Entrevista
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Cotistas do PIS e 
Pasep com mais de 
70 anos podem ter 
valores a receber

Mais de 15 milhões de aposenta-
dos e pessoas com mais de 70 

anos que contribuíram para o Progra-
ma de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) e o Programa 
de Integração Social (PIS) até 1988 não 
sabem que possuem créditos a receber 
dos fundos, informou nesta segunda-
-feira (11) o Banco do Brasil. Cada co-
tista tem direito a receber, em média, 
R$ 1.607 mil, segundo o Ministério da 
Fazenda.

Segundo o comunicado do BB, o núme-
ro de 15 milhões de pessoas foi aponta-
do em uma auditoria da Controladoria-

-Geral da União (CGU), responsável 
pela gestão das contribuições realizadas 
pelos trabalhadores até a data da pro-
mulgação da Constituição Federal de 
1988.

No caso do Pasep, administrado pelo 
Banco do Brasil, o valor à espera dos 
participantes que possuem direito ao 
saque por terem mais de 70 anos chega 
a R$ 2,4 bilhões. São 860 mil pessoas 
que ainda não retiraram seu saldo.

Já no caso do PIS, o número de pessoas 
com idade igual ou superior a 70 anos e 
que têm direto a receber as cotas é de 

3,79 milhões. A Caixa Econômica Fede-
ral, que administra o fundo, não infor-
mou o valor total à espera dos cotistas.

A Fazenda, no entanto, informou que o 
valor incluindo cotistas dos dois progra-
mas é de R$ 7,5 bilhões. A diferença que 
se refere ao PIS seria, então, de aproxi-
madamente R$ 5,1 bilhões. A Caixa in-
formou que, entre novembro de 2015 
e março de 2016, a enviou malas diretas 
para os cotistas do PIS com idade igual 
ou superior a 70 anos, com endereço 
válido para envio de correspondência. 
 
Fonte: G1

Economia e Finanças 
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e-Mundo 

A explosão dos aplicativos móveis: você está 
preparado para essa realidade?

A mobilidade tecnológica vem 
atraindo vários olhares do ramo 

empreendedor e, com isso, o inevitável 
e acelerado surgimento de milhares de 
aplicativos móveis. São infinitas as facili-
dades que esses novos softwares podem 
oferecer não só para quem vive uma ro-
tina acelerada, mas para todos aqueles 
que procuram por facilidades e simplici-
dade em determinadas situações.

O uso dos famosos apps é cada vez 
mais comum. Existem aplicativos 
específicos para cada necessidade, 
como gestão, culinária, estudos, 
diversão e diversas outras categorias 
que envolvem a tecnologia. A partir de 
rápidos toques na tela do celular ou 
do tablet, é possível realizar compras, 
pagamentos, além de acompanhar 
notícias, gerir tarefas, planilhas e até 
monitorar a agenda das crianças. E 
para as grandes empresas, os serviços 
vão surgindo cada vez mais avançados, 
onde é possível ter um feedback dos 
consumidores, sem contar na grande 
lista que se forma com mais uma gama 
de aplicativos que ajudam na eficiência 
dos serviços prestados, pensando na 
fidelidade e satisfação dos clientes.

Para estar no mundo corporativo, seja 
com pequenos ou grandes negócios, 
é preciso estar em sintonia com as 
novas tecnologias e, principalmente, 
de mente aberta para o novo, imerso 

em um processo constante e natural 
de atualização e de aprendizado.  

Aprender a desaprender, jogando na 
lata do lixo o que você aprendeu na 
semana passada pode ser um passo 

fundamental nessa busca acirrada 
pelo sucesso profissional ou 
empresarial nos dias de hoje. 
Estar conectado vinte e quatro 
horas por dia deixou de ser uma 

mera distração, tornando-se 
uma necessidade básica no 
atendimento ao cliente, no 

gerenciamento de equipes e 
na organização de tarefas.

Se você acha que ainda está cedo 
para se adequar ao novo cenário da 

tecnologia corporativa, está na hora de 
rever os seus conceitos. Os aplicativos 
estão surgindo com cada vez mais força 
e para facilitar ainda mais o dia-a-dia. 
Não caia nesse erro! Atualize-se, esteja 
por dentro e renda-se a informação 
que está cada vez mais perto de você.

Dropbox
Disponível em: iOS e 
Android

É possível armazenar todos os 
documentos pertinentes à empresa 
para que se tenha acesso a eles em 
diferentes plataformas, em casa ou 
no escritório. Permite também que o 
usuário libere o acesso a certas pastas 
para outros usuários, facilitando, assim, 
o trabalho em conjunto com seus 
colegas.

Microsoft 
Office Mobile
Disponível em: iOS e 
Android

Possibilita abrir e também editar 
arquivos do Word, Excel e PowerPoint. 
Além disso, também é possível criar 
novas planilhas e arquivos de texto do 
Word e Excel.

LinkedIn
Disponível em: iOS e 
Android

O app sincroniza a agenda de 
compromissos do usuário com o 
LinkedIn. Ao reconhecer o nome do 
profissional com a qual o empreendedor 
irá se reunir, o app exibirá o perfil desta 
pessoa na rede social.

Com informações:  Administradores.com e   
Exame.com

3 apps que todo 
empreendedor 
deve ter!

Por Gerlaine Souza
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5 passos para uma qualidade 
de vida melhor na sua empresa
A crise também gera oportu-

nidades”, é  o que muitos 
empresarios defendem no Brasil. 
Só no primeiro semestre de 2015, 
cerca de 191 mil firmas deram baixa 
em seus registros nas juntas comer-
ciais do País, representando 82,3% 
do universo de 232 mil abertas no 
período.

1 - O poder do feedback:

É importante que o profissional saiba como seu trabalho é 
visto e nada melhor do que um retorno sobre suas ativida-
des e atitudes no ambiente corporativo.

2 - Flexibilidade de horários:

Respeitar horário de entrada e saída é de extrema necessi-
dade, as pessoas tendem a ser desorganizadas por nature-
za. Mas não precisa transformar o ambiente em um lugar 
desagradável, permita horário de lanches e folgas ou idas 
ao médico mediante acerto antecipando.

3 - Reconhecer para crescer:

Elogiar em público, parabenizar, dar valor ao trabalho. Um 
funcionário que se sente reconhecido automaticamente se 
sentirá motivado e, consequentemente, se esforçará ainda 
mais.

4 - Investir no funcionário:

Cursos e treinamentos são importantes. Além de manter 
sua equipe atualizada, o colaborador se sentirá reconheci-
do e motivado para desempenhar seus trabalhos.

5 - Condições de trabalho:

Ambiente físico em bom estado, limpo e com iluminação 
adequada, por mais simples que a empresa seja, traz sa-
tisfação para quem chega no ambiente, além de dar uma 
sensação de “estar em casa”. 

Com informações: Portal IBC

Mas as empresas e os setores são 
afetados de formas diferentes. Os 
empreendedores precisam enxergar 
as oportunidades que surgem diante 
da crise, além de estudar a situação 
em que o seu negócio se encontra, 
para conseguir se posicionar de forma 
diferenciada e atrativa diante desse 
período instável.

O ideal para conter a crise é rever 
os investimentos e reduzir gastos. 
Para isso, é preciso proteger os 
fundamentos financeiros, monitorando 
e maximizando o fluxo de caixa, 
administrando o risco de crédito de 
clientes, reduzindo o capital de giro, 
otimizando a estrutura financeira e 
opções de financiamento da empresa.

Gestão S.A. 

Por Gerlaine Souza
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Vírus se espalham no País. 
Você sabe como se prevenir?
O Brasil vem passando por um 
momento delicado não só na política, 
mas também na área de saúde. Dengue, 
zika, febre chikungunya e H1N1, 
todos esses surtos estão deixando a 
população em alerta.

As filas nos hospitais particulares e 
públicos estão lotadas e o sistema 
de saúde, como um todo, está 
sobrecarregado. Como se não 

bastassem, os casos de pessoas 
infectadas pelo aedes aegypti, e a 
volta de uma epidemia aparentemente 
comum no período de inverno (H1N1), 
sinaliza para uma conjunção atual de 
doenças transmissíveis que deixam o 
país em estado de alerta. 

A situação atual é grave, e é importante 
estar atento e tomar os cuidados 
necessário para se prevenir. 

O Ministério da Saúde já antecipou 
a distribuição das vacinas contra a 
influenza e as campanhas contra o 
aedes continuam a todo vapor.

Uma coisa é certa, a prevenção é a 
principal aliada contra as doenças, por 
isso, lembre-se: aos primeiros sinais, 
procure um médico especialista. 

Cuidados com o Aedes Aegypti:

- Não acumular água parada

- Manter lixeiras, tonéis e caixas d’água fechados

- Guardar garrafas e vasilhames de cabeça para 
baixo

- Usar repelente

Cuidados com a H1N1:

- Lavar as mãos com frequência

- Ventilar ambientes

- Comer saudável e estar sempre hidratado

- Usar álcool em gel

Se você tem dúvidas sobre alguns dos vírus citados, 
procure um profissional da área de saúde. Cuide-se!

Com informações: Bem-Estar, G1, Terra.

Bem-estar em pauta

Por Gerlaine Souza
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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

#Ficadica

CD: Legião Urbana 30 
Anos - 2 CDs - Digipack

No final de 1983 Renato Russo, 
Dado Villa-Lobos e Marcelo 
Bonfá foram convidados 
para gravarem uma demo na 
EMI-Odeon. A banda entrou 
nos estúdios da filial carioca 
da gravadora dos Beatles e 
gravaram 3 músicas: “Ainda é 
cedo”, “Geração Coca-Cola e 
“A Dança”, essa última com a 
participação do amigo Herbert 
Vianna. Essas 3 gravações 
nunca foram usadas. Tanto 
estas 3 demos como todas as 
gravações dos ensaios estavam 
guardadas até hoje no acervo da 
gravadora. Esta edição é dupla 
com o primeiro CD original 
com as 11 faixas remasterizado 
digitalmente e um segundo CD 
com 18 gravações inéditas. 

Livro: Mulher – Líder 
do Terceiro Milênio
A mulher desponta cada vez mais como a 
soluçao para diversas das dificuldades do meio 
empresarial, como, por exemplo, a crise de 
liderança. Sendo assim, você pode estar se 
perguntando: “Se o mercado está favorável 
para as mulheres, por que elas ainda enfrentam 
tanta dificuldade para conquistar seu espaço 
no mundo profissional?” Como resposta, 
este livro é um convite e um incentivo para 
as mulheres assumirem o poder que têm de 
se destacar nos ambientes corporativos e 
exercer uma liderança transformadora. O 
consultor empresarial Mário Almeida, grande 
incentivador e conhecedor da liderança 
feminina, vem contribuir para que você, 
mulher, aproveite mais suas maravilhosas 
oportunidades profissionais e pessoais atuais. 
E seja mais feliz e realizada. Faça agora mesmo 
as escolhas que a ajudarão a crescer, evoluir e 
realizar o seu sucesso!

Site: Endeavor

A Endeavor é uma organização 
que identifica negócios de 
empreendedores de alto 
potencial de crescimento. 
No site existe uma série de 
conteúdos inspiradores sobre 
Startups, Operações, Finanças, 
Estratégia, Marketing e Gestão 
de Pessoas, além de histórias 
inspiradoras de Empresários de 
Sucesso.

Filme: A Garota 
Dinamarquesa
Direção: Tom Hooper

Elenco: Eddie Redmayne, Alicia 
Vikander, Matthias Schoenaerts, 
Ben Whishaw, Amber Heard, 
Sebastian Koch, Emerald Fennell e 
Adrian Schiller.

Gênero: Drama, Biografia

Duração:  120min

Classificação: 14 anos

A Garota Dinamarquesa é baseada no 
livro homônimo de David Ebershoff 
e mostrará a história de amor real 
entre as pintoras dinamarquesas 
Lili Elbe (Eddie Redmayne) e Gerda 
Gottlieb (Alicia Vikander). Obrigada 
a viver como Einar Wegener desde 
o nascimento, em 1930, Lili foi uma 
das primeiras mulheres a passar por 
uma cirurgia de transgenitalização.
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Novos Associados
SESCAP-PE

ORIENT CONTABIL

JULIA CLEONICE DE OLIVEIRA LUNA DOS SANTOS 

B&F ASSESSORIA 
CONTABIL LTDA – MECONTABILIZZE




