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EXPEDIENTE

Poucas categorias profissionais contam com tantas instituições 
organizadas, como o setor contábil.

Sescon/Sescap, Sindicont, Apijep, Ibracon, Fundação Brasileira 
de Contabilidade, Academia Brasileira de Ciências  Contábeis, 
Fundação Brasileira de Contabilidade  e mais algumas pelo Brasil 
afora, sem contar com a nossa instituição maior CONSELHO 
FEDERAL E REGIONAIS DE CONTABILIDADE.

Cada um com sua característica e função específica, todas porém 
com o mesmo objetivo,  maior  valorização e representatividade da 
nossa profissão. 

O Papa Francisco, com a sua presença no Brasil, tem nos ensinado 
com seu exemplo, o melhor emprego da matemática em nossas 
vidas, que devemos levar para as nossas instituições.

Soma de esforços, de dedicação e trabalho, Multiplicação de 
voluntários abnegados  num trabalho constante,  de dedicação,  de 
união, não na frente ou atrás uns dos outros, mas lado a lado, numa 
só direção.

Subtração de egoísmo, de vaidade, de fofocas, e  Divisão só de 
tarefas que não são poucas.

O que nossa categoria, já conseguiu:

a) Única profissão regulamentada no SN e ainda no anexo III;
b) Redução das multas das obrigações acessórias;
c) Bom relacionamento e várias prorrogações na entrega do SEF   II 
pela SEFAZ.
d) Respeito e representatividade, junto aos órgãos públicos;

Ainda temos muito a conquistar e só com união nos tornaremos 
mais fortes e teremos voz ativa.

Adaptando uma frases ditas pelo Papa Francisco e trazendo para 
nossa realidade:

“Encorajemos  a generosidade para que nos tornemos protagonistas  
da construção de instituições contábeis mais fortes”

PQEC movimenta empresas de serviços 
contábeis em Pernambuco 

Ação social: SESCAP realiza entrega de 
donativos ao Lar Batista Elizabeth Mein

Mais segurança com homologação digital
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Realizações SESCAP-PE

Almoço 
Informal

As inscrições para o Programa de Qua-

lidade das Empresas de Serviços Contá-

beis (PQEC) do SESCAP-PE e AESCON-

-PE do ano de 2013 para Certificação em 

2014, já vão começar. A primeira das três 

fases acontece até 30 de setembro. Já o 

segundo momento da inscrição, poderá 

ser realizado até 10 de dezembro, tendo 

a terceira e última fase, o seu prazo de-

terminado para janeiro e fevereiro de 2014.

Mas que importância tem o PQEC? Pois 

bem, dentre vários benefícios, o Progra-

ma objetiva colaborar com os associados 

para aumentar a satisfação de seu cliente, 

incentivando as empresas ao atendimen-

to de suas necessidades e expectativas; 

especificar requisitos através dos quais 

estarão sendo atendidas as necessidades 

desses clientes e as exigências dos servi-

ços e dos processos envolvidos na sua ge-

ração; e fomentar o comprometimento 

com a ética, a valorização das empresas 

contábeis e a responsabilidade no relacio-

PQEC movimenta empresas 
de serviços contábeis em 
Pernambuco   

namento com seus clientes e os outros 

participantes do mesmo mercado. 

De acordo com o coordenador do 

PQEC, Jorge Vasconcelos, “o progra-

ma tem uma missão importantíssima a 

cumprir e os empresários, executivos e 

demais profissionais da área têm em suas 

mãos o papel fundamental de participar, 

colaborar e influenciar a sua melhoria 

contínua”. Para saber mais sobre datas 

e prazos, documentação de regularidade 

cadastral, cursos, carga horária e valores, 

acesse o site do SESCAP-PE http://www.

sescappe.org.br/.

Traga sua bandeira e deixe sua marca 

nesse grande evento da integração.

Todos os associados estão convoca-

dos a participar dos Jogos SESCAP-

-PE|AESCON-PE 2013. Não fique de 

fora, monte sua equipe e venha parti-

cipar do tradicional torneio esportivo 

do setor de serviços pernambucano. 

Haverá premiações para as três equi-

Ponteio Grill, em Recife, foi 
o restaurante escolhido para 
mais um Almoço Informal do 
SESCAP-PE. Realizado no dia 
10 de maio, o já conhecido en-
contro entre os profissionais do 
setor de serviços em Pernam-
buco, por ser sempre regado 
de descontração e promover a 
confraternização entre os parti-
cipantes, foi bastante produtivo 
e contou, mais uma vez, com a 
presença da presidente do Sin-
dicato Alba Rosa Nunes Ananias.

O SESCAP firmou mais uma 
parceria e apresenta a CEDES 
Consultoria e Planejamento, 
que trabalha com formatação de 
projetos para alavancar recursos 
financeiros de instituições como 
o BNDES. Associado terá 15% 
de desconto no serviço contra-
tado advindo da sua indicação, 
ou no serviço que ele próprio 
contratar.

Jogos SESCAP | AESCON-PE 2013
pes melhores colocadas de cada moda-

lidade, para os destaques individuais e 

também a tradicional festa de encerra-

mento dos jogos, com muita animação, 

feijoada e pagode. As inscrições vão até 

16 de agosto e o regulamento está dis-

ponível na sede e no site do Sescap/PE 

(http://www.sescappe.org.br/)

CEDES é a 
nossa mais 
nova parceira
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Realizações SESCAP-PE

Reunião de 
Diretoria

SESCAP  na 
II ACR

Na constante busca pela resolu-

ção de assuntos do interesse dos 

associados e do setor de serviços 

pernambucano, o SESCAP-PE 

realizou reuniões de diretoria 

mensal. Os eventos ocorreram 

nos dias 14 de maio, 11 de junho 

e 9 de julho, na sala plenária do 

SESCAP-PE. Em pauta, assuntos 

como: reuniões sobre o Simples 

Nacional; PQEC; contribuição 

sindical; definição de convênios; 

entre outros.

A presidente do Sindicato Alba 

Rosa Nunes Ananias esteve nos 

dias 23 e 24 de maio, na II As-

sembleia Geral do Conselho Re-

presentante (ACR) de 2013. Na 

ocasião, os presidentes dos sin-

dicatos de todo o país estiveram 

reunidos debatendo temas de 

interesse dos Sistemas Fenacon. 

O Seminário aconteceu no dia 

10 de maio, na sede do SES-

CAP-CE, em Fortaleza, e teve 

o objetivo de promover a troca 

de experiências entre os sindi-

catos e transmitir aos partici-

pantes, as orientações do vice-

-presidente da região Nordeste 

Edson Oliveira e o assistente de 

Projetos da Fenacon, José Luiz.

Ação social: SESCAP realiza 
entrega de donativos ao Lar 
Batista Elizabeth Mein 

No dia 18 de junho o SESCAP-PE, em 

mais uma ação social, realizou a entre-

ga de donativos arrecadados em fun-

ção do curso Preenchimento de PER/

DCOMP e DCTF, ocorrido em 29 de 

maio passado.  As doações foram desti-

nadas ao Lar Batista Elizabeth Mein, lo-

calizado no Cordeiro, em Recife. Entre 

os itens, biscoito, óleo, água sanitária e 

desinfetante. Representando o Sindi-

cato, o diretor administrativo Ronaldo 

Boas Praticas e Trocas de 
Experiências em Gestão 
Sindical da Região NE

Xavier Fernandes, o diretor de eventos 

Ítalo de Melo Mendes e sua suplente 

Maria Dorgivânia Arraes Barbará.
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Realizações SESCAP-PE

Novos Postos de 
atendimento  SESCAP na 14ª ExpoSerra  

Em breve o SESCAP estará inaugurando 

três novos postos de Certificação Digital. 

Uma parceria com a FENACONCD, que 

tem o objetivo de facilitar a vida do profis-

sional contábil do estado de Pernambuco. 

As cidades de Araripina, Caruaru e Petrolina 

serão as contempladas. 

Pelo 2º ano consecutivo o SESCAP-PE 

se fez presente na maior feira de indús-

tria, comércio e serviços do interior do 

estado. A 14ª ExpoSerra aconteceu no 

período de 11 a 13 julho, na cidade de 

Serra Talhada. Este ano, em parceria 

com o SEBRAE, o Sindicato, juntamen-

te com o CRC-PE, colocou um stand 

na feira para divulgar os trabalhos rea-

lizados em benefício da classe contábil 

e da sociedade empresarial da região. 

O evento teve cobertura da mídia local 

e contou com a presença do deputado 

federal Pedro Eugênio, que a convite 

do SESCAP, promoveu debate e sugeriu 

opiniões para a proposta de alterações 

na Lei Geral das Micros e Pequenas 

Empresas. Presidente da frente mis-

ta parlamentar das Micros e Pequenas 

Empresas e relator do Projeto da Lei 

Complementar (PLP) nº 591/10, que 

aperfeiçoa e propõe alterações na Lei 

Geral da Micro e Pequena Empresa, Pe-

dro Eugênio foi prestigiado pelos con-

tadores, empresários da região, repre-

sentantes da diretoria do SESCAP-PE e 

pelos vice-presidentes e conselheiros 

do CRC-PE.

Para a presidente do SESCAP Alba Rosa 

Nunes Ananias “esta ação promovida 

pelo Sindicato e pelo Conselho não 

teria acontecido sem o apoio dos que 

fazem o SEBRAE de Serra Talhada-PE, 

que abraçaram a ideia, cedendo gen-

tilmente o seu auditório em plena 14ª 

Exposerra”.

Treinamento de 
Avaliadores do 
SEGS em Brasília  
Nos dias 6 e 7 de junho aconteceu em 

Brasília-DF o Treinamento de Avaliadores 

do Sistema de Excelência em Gestão Sindi-

cal (SEGS). Realizado através de avaliação, o 

momento visa estimular o desenvolvimento 

da excelência na gestão das Federações e 

Sindicatos filiados ao Sicomercio, por meio 

de critérios baseados em fundamentos do 

Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ). O 

treinamento contou com a participação dos 

SESCAP’S e SESCON’S de todo o Brasil, e 

teve como representante do SESCAP-PE o 

diretor administrativo suplente José Campos.

SESCAP e CRC esclarecem dúvidas na SUPER MIX 
SESCAP e CRC-Pernambuco participaram 

da 8ª Feira das Indústrias, Atacadistas, Dis-

tribuidores e Supermercadistas de Pernam-

buco, com stand para esclarecer dúvidas 

contábeis e tributárias. A SUPER MIX 2013 

aconteceu entre os dias 24 e 26 de julho, 

no Centro de Convenções, em Olinda. O 

evento proporcionou lançamentos, pro-

moções e exposição de mais de 400 mar-

cas, alimentando os negócios do grande 

mercado de consumo. Sérgio Approbato 

Machado Júnior, presidente do SESCON-

-SP e AESCON-SP, marcou presença com 

palestra sobre Responsabilidade Tributária, 

no segundo dia da feira. Ele representou a 

Federação Nacional das Empresas Contá-

beis, a Fenacon.
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Realizações SESCAP 7

Sefaz disponibiliza nova versão do 
SEFAZNET   

Conquista: Juiz dá ganho de causa ao 
SESCAP-PE para liberar as contribuições 
do INSS   

Uma conquista em prol do setor de 

serviços do estado e da sociedade 

como um todo. Foi desta forma que o 

SESCAP-PE comunicou que a SEFAZ 

atendeu ao pedido solicitado pelo Sin-

dicato, no tocante à disponibilização da 

nova versão 1.20.0.5 do SEFAZNET. A 

iniciativa tem o objetivo de minimizar, 

ou até corrigir, todas as pendências do 

SEF II, com relação ao Prodepe sem 

Atenção empresas afiliadas ao SES-

CAP-PE! É com a satisfação de dever 

cumprido, que comunicamos a sen-

tença referente ao mandado de se-

gurança impetrado pelo SESCAP-PE 

em face de ato imputado ao delegado 

da Receita Federal do Brasil, em Re-

cife, objetivando afastar a incidência 

da contribuição previdenciária sobre 

os rendimentos pagos a título de avi-

so prévio indenizado, auxílio-creche, 

auxílio-combustível, auxílio-educação, 

convênio-saúde, licença-prêmio e 

quinze dias da licença para tratamen-

to de saúde.

movimento e o ECF, atualizando as re-

gras. A decisão foi tomada após reunião 

com o SESCAP-PE e o CRC-PE, no dia 

29 de maio, onde a Sefaz, representa-

da pelo seu secretário executivo Oscar 

Victor Vital dos Santos, havia prometi-

do a nova versão para o início de junho, 

mas num esforço em atender aos an-

seios dos contadores e contribuintes, 

antecipou a sua decisão.

Se você é uma empresa afiliada, as-

socie-se também ao Sindicato e goze 

de todos esses benefícios. Esta con-

quista faz parte de mais uma iniciativa 

do SESCAP, que trabalha de forma in-

cansável para atender às neces-

sidades da classe contábil e 

empresarial do estado de 

Pernambuco.

Para ter acesso ao 

processo na íntegra, 

basta entrar no site da 

Justiça Federal http://

www.jfpe.jus.br/, e digitar 

o número do processo: 0002446-

72.2013.4.05.8300.
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Notícias Relacionadas

Mais segurança com homologação digital

A adesão do siste-

ma informatizado para 

homologação de rescisões 

contratuais, criado pela Portaria 

1620/10, denominado HomologNet, 

entra em vigor em setembro deste 

ano. Agora, com a obrigatoriedade da 

certificação digital, as empresas passam 

a contar com uma garantia maior de 

segurança da informação e a autentici-

dade valida judicialmente. 

Com a certificação digital as 

organizações não mais preci-

sam ir ao cartório para re-

conhecer firma, o que 

torna o processo bem 

menos trabalhoso e livre 

de algumas burocracias. 

A tecnologia vem para desmaterializa 

os contratos em papel, mas mantém a 

validade jurídica das relações que são 

certificadas. 

Muitas empresas já utilizam a certifi-

cação digital para cumprir múltiplas 

obrigatoriedades com a utilização da 

tecnologia, assim como o acesso ao 

módulo de assistência à homologação. 

O interesse maior na utilização dessa 

tecnologia é garantir o cumprimento 

da lei, o efetivo pagamento das ver-

bas rescisórias, orientar e esclarecer 

as partes sobre os direitos e deveres 

decorrentes do fim da relação empre-

gatícia, mediante assistência gratuita e 

dentro de um ambiente seguro para o 

empregador e empregado. 

Com informações: Sistemas Fenacon

INSS divulga novas regras 
para análise de benefícios 
O Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) criou novas regras para padro-

nizar a análise de processos de reco-

nhecimento ou revisão de pedidos de 

benefícios previdenciários com indícios 

de irregularidades, como fraude. As 

medidas, que estão na Instrução Nor-

mativa do INSS nº 68, publicada no Di-

ário Oficial da União, informam que se 

o responsável pelo suposto dano não 

for identificado pela Agência da Pre-

vidência Social (APS), cópia digital da 

apuração deverá ser encaminhada para 

a Polícia Federal, que assumirá a inves-

tigação. No caso de identificação, após 

análise do processo no qual se constatou 

o indício, e expedida a notificação com 

a descrição da irregularidade detectada, 

devidamente fundamentada, para que 

se possa apresentar, no prazo legal, a 

defesa, a notificação deve ser entregue 

com aviso de recebimento (ainda que 

por terceiros próximos). Nesse caso, o 

prazo para defesa é contado a partir do 

dia seguinte. Se o interessado não for 

encontrado, será publicada a notifica-

ção em edital. O prazo para apresenta-

ção de defesa, nesse caso, será contado 

a partir do primeiro dia útil após o perí-

odo de 15 dias da data da publicação do 

edital. Na hipótese de interposição de 

recurso administrativo, o prazo pres-

cricional fica suspenso até o julgamento 

do recurso. No caso da junta médica do 

INSS concluir pela existência de capa-

cidade laborativa, o benefício será sus-

penso, o beneficiário será notificado e 

poderá apresentar recurso. 

Com informações: Valor Econômico
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SESCAP-PE em homenagem aos 
66 anos do CRC-PE
A presidente do SESCAP-PE Alba Rosa 

Nunes Ananias participou da comemora-

ção dos 66 anos de criação do Conselho 

Regional de Contabilidade em Pernam-

buco (CRC-PE). No evento “2013: Ano 

da Contabilidade no Brasil”, realizado na 

manhã da quinta-feira (06/06), na Assem-

bleia Legislativa, a contadora falou em 

nome da classe contábil e ressaltou que 

“os profissionais de Contabilidade parti-

cipam diretamente no desenvolvimento 

do Brasil”. Além de Alba Nunes, parti-

ciparam da solenidade o presidente do 

CRC-PE José Eraldo Lucio de Oliveira, 

o representante do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) Severino Vicente da 

Silva, a presidente do Tribunal de Contas 

do Estado Tereza Duere além de parla-

mentares e entidades da classe contábil. A 

gestora do tribunal Tereza Duere, desta-

cou que a profissão tem papel importante 

na transparência fiscal. “A contabilidade 

é um elemento fundamental para a mu-

dança nas questões públicas deste País”. 

Já o presidente do CRC preferiu destacar 

o novo momento profissional dos con-

tabilistas. “Nossa profissão já é uma das 

mais procuradas em todo o mundo. Es-

tamos passando por uma fase de grande 

relevância para a área de contabilidade”, 

concluiu. 

Notícias Relacionadas

VIII Forró dos Contadores em Arcoverde       
No dia 4 de maio o Esporte Clube de Ar-

coverde foi palco de um verdadeiro ar-

rasta pé. Em seu oitavo ano consecutivo, 

o Forró dos Contadores, em Arcoverde, 

animou a noite dos profissionais da con-

tabilidade do estado.  Em total clima de 

descontração, os participantes dançaram 

a noite inteira ao som de Nádia maia, 

Paulinho Leite e Wagner Carvalho.
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Comunicação da Liderança

o longo dos anos, os métodos e 
formas de comunicar e adminis-

trar pessoas inseridas nas organizações 
são modificadas e adaptadas para as no-
vas necessidades que surgem todos os 
dias. As organizações não mais se limitam 
às suas bases tradicionais e começam a 
enxergar as transformações que ocor-
rem no ambiente. A administração passa 
por um processo evolutivo nos seus con-
ceitos e práticas. 

Nesta trajetória evolutiva as pessoas pas-
sam a ser o diferencial nas organizações. 
Começa, então, a se falar na humaniza-
ção do ambiente de trabalho, e na comu-
nicação como fator humanizador destas 
relações. 

A organização é considerada um espa-
ço de diálogo e de construção de signi-
ficado, e a comunicação como lugar e 
processo de humanização da organiza-
ção nas relações de trabalho (Kunsch, 
2010). Contudo, percebe-se ainda, que 
existe uma realidade paradoxal, ao mes-
mo tempo que as condições de trabalho 
avançam para um maior incentivo e en-
volvimento do trabalhador, os princípios 
voltados para autonomia, cooperação e 
valorização do trabalhador não condizem 
com a conduta diária das organizações. 

O que ocorre muitas vezes nas empresas 
é uma comunicação baseada nos mode-
los tradicionais (taylorista) em contrapo-
sição aos modelos considerados ideais 
(relações humanas), principalmente no 
que se refere à comunicação da lideran-

Cibelli Pinheiro  é presidente da Associa-
ção Brasileira de Recursos Humanos em 
Pernambuco (ABRH-PE), diretora da Sol 
Comunicação e Desenvolvimento de Pes-
soas e doutoranda em Comunicação Estra-
tégica e Organizacional pela Universidade 
do Minho – Portugal.

ça. O modelo clássico tradicional segue 
rigorosamente a estrutura hierárquica da 
organização, fundamenta-se no controle 
e no poder. 

O conceito voltado para o campo rela-
cional, a comunicação compreendida 
como um processo de interação social, 
tem sido realizada de forma integrada e 
participativa na relação gestor e subor-
dinado. Assim, percebe-se que a comu-
nicação não se limita mais, ou não pode 
mais se limitar ao seu aspecto informa-
cional, ou seja, o processo de apenas en-
vio e recepção de mensagens, sem consi-
derar sua função social. 

A comunicação, portanto, avança de uma 
concepção técnico-instrumental, de um 
paradigma clássico/informacional para 
uma concepção interativa e relacional 
(Oliveira & Paula, 2008, p.6). 

Como afirma Wolton (1999), a comuni-
cação, é antes de tudo uma experiência 

antropológica, uma relação de troca. 
Que os nossos líderes possam compre-
ender esta nova realidade comunicacional.

10 Artigo

A comunicação não 
se limita mais, ou não 
pode mais se limitar 

ao seu aspecto 
informacional, ou 
seja, o processo 
de apenas envio 
e recepção de 

mensagens, sem 
considerar sua 
função social
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Treina SESCAP

Lucro Real e Lucro Presumido  

Preenchimento de Per/DCOMP 
e DCTF  
No dia 29 de maio o SESCAP-PE pro-

moveu em seu auditório, o curso Pre-

enchimento de PER/DCOMP e DCTF. 

Os palestrantes foram Francisco Go-

mes dos Santos Neto e Maristella de 

Carvalho Nobrega Paiva, auditores da 

Receita Federal. Estiveram presentes 

na abertura do evento o delegado ad-

junto da Receita Federal Paulo Lira e a 

presidente do SESCAP, contadora Alba 

Rosa Nunes Ananias.

Para participar, bastava aos interessa-

dos levar um dos itens solicitados pela 

organização do evento, entre eles, bis-

coito, óleo, água sanitária e desinfetan-

Contadores, advogados, administra-

dores, empresários e profissionais de 

outras áreas participaram, no dia 4 de 

junho, do curso Lucro Real e Lucro 

Presumido, na plenária do SESCAP-

-PE, em Recife. Valendo pontuação 

para o Programa de Qualidade de Em-

presas Contábeis (PQEC), o curso foi 

ministrado pelo palestrante Romulo 

Albuquerque Silva, que dentre várias 

atribuições é pós-graduado em Gestão 

Tributária e consultor nas áreas de Tri-

butos Federais, Legislação Societária e 

Contabilidade.

te. Os donativos foram encaminhados 

no dia 18 de junho, para o Lar Batista 

Elizabeth Mein, localizado no Cordeiro, 

em Recife. 
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Contabilidade: 
língua essencial para o 
mundo dos negócios
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uitas empresas brasileiras ainda não compreendem 
a contabilidade como instrumento fundamental 

para promover continuidade. Nos dias atuais, é comum 
uma pessoa pensar em abrir o próprio negócio sem antes 
procurar uma empresa de contabilidade. O título deste 
texto foi inspirado na frase dita por Warren Buffett, dono 
da maior fábrica de refrigerantes do mundo e de impor-
tantes empresas que movimentam a economia de diversos 
setores, em resposta à filha de um de seus parceiros nos 
negócios, que ainda não tinha certeza sobre qual curso de-
veria fazer.

De fato Buffett sabe o que diz, afinal, é o investidor mais 
bem sucedido em todo mundo. Mas economia não é uma 
ciência exata e ultimamente tem sido difícil até para um 
experiente como ele, fazer previsões econômicas. A única 
certeza sobre a qual se pode tirar conclusões diz respeito 
aos números da economia. E, nesse caso, se ela é incerta, 
a contabilidade é implacável. Independente do contexto 
econômico em que se encontra o setor, o país ou o mun-
do, o caminho mais curto para o investidor conhecer uma 
empresa é através de análise de balanço. Em tempos de 
crise ou não, olhar para as informações contábeis vai pro-
porcionar uma visão realista sobre o futuro.

De acordo com Ricardo Maranhão, presidente da Gra-
nitos de Exportação do Nordeste S/A (GRANEX), do 
grupo Bom Jardim, a estrutura contábil da empresa pre-
cisa estar sempre muito bem organizada, pois influen-
cia diretamente na sua produção. “Precisamos dispor 
diariamente os centros de custos que permitam uma 
maior visualização antes da tomada de qualquer decisão 
importante. Desta forma, são detectados com relati-
va facilidade, desvios em qualquer um dos centros de 
custos, possibilitando, de pronto, as correções” falou 
Ricardo, ressaltando que nos dias de hoje as empresas 
dependem cada vez mais da contabilidade aliada à tec-
nologia de informações. “É a rapidez na tomada de de-
cisão, se tornando indispensável para os gestores que 
possuem dados confiáveis, capazes de traduzir o dia a dia”.

Uma contabilidade atualizada só reforça e atesta os nú-
meros da empresa, permitindo que decisões possam ser 
tomadas corretamente em prol da gestão de negócios e 
evitando problemas que onerem as operações da empre-
sa. Corrigir a rota na administração não é tarefa fácil, mas 
se pararmos para pensar, as informações necessárias para 
que o gestor possa realizar tal manobra estão na conta-
bilidade e nos relatórios elaborados através dos registros 
contábeis de todos os fatos e atos ocorridos na compa-
nhia. Esses subsídios são fundamentais para a tomada de 
decisões em bases reais, e também uma segurança para o 
controle amplo da empresa. A contabilidade permite saber 
onde a empresa está, e para onde deve ser direcionada, 
e os colaboradores das organizações são peças essenciais 
para a qualidade da informação contábil. 

Para um gestor eficiente, somente através da contabilidade 
é possível prevenir riscos e cumprir com as exigências le-
gais, principalmente no Brasil, que tem a vantagem de ser 
um país de empreendedores com capacidades formidáveis 
de fomentar negócios das formas mais variadas e criativas. 
O cenário atual de grave instabilidade econômica inspira 
certos cuidados, mas é verdade também que a economia 
brasileira é hoje muito mais sólida do que nos anos ante-
riores.

De acordo com Antoninho Marmo Trevisan, presidente da 
Trevisan Outsourcing, “mais do que nunca é prudente va-
lorizar os que oferecem dinamismo, criatividade, pronto 
atendimento e, sobretudo, solidariedade profissional”. 
 
Para Trevisan, uma coisa é mais do que certa: empresas 
e agentes de mercado precisam ter em mente que a ges-
tão responsável é essencial para superar uma conjuntura 
adversa. “uma empresa não pode viver de fantasia, mas 
precisa ser gerida a partir da verdade dos números, das re-
ferências do débito e do crédito, da aplicação e da origem 
do recurso”, concluiu.

O contador é o caminho

Governança corporativa vem sendo fator determinante do 
sucesso ou do fracasso na profissionalização das organiza-
ções. Um dos motivos que fazem com que as empresas 
fechem as portas é a falta de um planejamento estratégico. 

Outra problemática é a confusão com dinheiro, que pode 
acontecer em empresa familiar, quando é comum não se 
ter limite de retiradas compatíveis com o seu faturamento. 
Neste e nos outros casos, contar com um profissional da 
contabilidade que projete o orçamento anual dos negócios 
e acompanhe mensalmente os resultados obtidos é o me-
lhor caminho.
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O SEF II
Criado já com a perspectiva de evoluir 

para a completa digitalização da escritu-

ração e emissão de documentos fiscais, 

o projeto SEF II chegou para ampliar o 

já implantado SEF I, no que se refere 

às normas, ao ambiente operacional, e 

aos elementos tecnológicos.  

Um sistema de geração de documentos 

digitais que é formado por dois módu-

los distintos: o Sistema Emissor de Do-

cumentos Fiscais – eDoc, especializado 

em registrar em documento digital os 

dados pertinentes às operações fiscais, 

e o Sistema de Escrituração Contábil e 

Fiscal – SEF, preparado para recepcio-

nar os dados advindos de documentos 

fiscais gravados em papel ou em mídia 

digital e registrá-los em livro, mapa ou 

guia, no que lhes for pertinente. 

Os sistemas trazem novos aperfeiço-

a m e n t o s 

e facilida-

des para os 

contribuintes 

locais, do Re-

gime Normal, 

incluindo em 

uma segunda eta-

pa, parcela a ser d e f i n i d a 

de contribuintes do Simples Nacional e 

do ISS de Fernando de Noronha, bem 

como a introdução da possibilidade de 

emissão de documentos fiscais (notas 

fiscais, conhecimentos de transportes) 

também em meio digital através do 

eDoc.

 

Acessibilidade e inclusão digital: apli-

cativos gratuitos de geração das obri-

gações acessórias e baixo custo de 

adaptação são algumas das diversas 

vantagens. É o avanço tecnológico cada 

vez mais presente no universo contábil. 

Com informações: Sefaz.pe.gov.br
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Artigo

Simples, tão Simples assim?

Júlio César Zanluca é contabilista e coordenador do Portal de Contabilidade.

A classe contábil não 
pode ficar parada, 

a esperar que 
algum “iluminado” 

do governo, dos 
sindicatos ou da 

classe política reduza 
as exigências sobre 

tais negócios

esde que foi lançado em 2006 (com 
início de vigência para 01.07.2007), 

o Simples Nacional provocou e provoca 
polêmicas e dores de cabeça nos contabi-
listas e empresários. Dentre as questões 
do “simples complexo”, temos:

1. A exigência da substituição tributária 
para as empresas optantes pelo Simples – 
ora, se o objetivo era simplificar, porque 
estados despejam normas obrigando as 
empresas que vendem mercadorias a pa-
gar antecipadamente o ICMS devido nas 
operações subsequentes do comprador? 
Tem lógica isto?

2. O disparo de alíquotas mais elevadas 
quando o faturamento cresce. Às vezes, 
por R$ 0,10 ou pouco mais, o total do Sim-
ples (alíquota) se enquadra na faixa seguin-
te da tabela. Faturando R$ 0,10 a mais num 
determinado mês, ocorrem situações reais 
absurdas, como um empresário teve que 
pagar mais de R$ 1.000,00 de acréscimo 
de tributos a recolher no Simples porque o 
faturamento subiu apenas R$ 0,20 no acu-
mulado de 12 meses e enquadrou-se na 
faixa subsequente!

3. O Simples não simplificou significativa-
mente as rígidas normas trabalhistas bra-
sileiras. Continua a burocracia na contra-
tação e demissão de empregados e outras 
centenas de exigências paralelas, burocrá-
ticas, tanto previdenciárias quanto traba-
lhistas.

4. Exigência de nota fiscal eletrônica e ou-
tras formalidades tributárias, que exigem 
investimentos em informática, são exigidos 
tanto das micro empresas quanto de uma 
empresa que fature R$ 100 milhões por 
mês…

5. Apesar de muito propalada, a tal da 
contabilidade simplificada para as empre-
sas do Simples é ambígua, pois “exige-se” 

a aplicação das normas de “contabilidade 
internacional” para todas as organizações 
do Brasil (nenhum lugar do mundo a exi-
gência é tão significativa a ponto de abran-
ger micro negócios…). Concordo com a 
exigência de contabilidade para todas as 
organizações (pois ela é útil e necessária, 
como ferramenta gerencial, de controle, 
para fins de planejamento fiscal e apuração 
de haveres, etc.), mas a aplicação da con-
tabilidade internacional para empresas do 
Simples é uma aberração à brasileira…

5. Há empresas do Simples que não dese-
jam crescer! Sim, porque se atingirem o 
limite de faturamento, ou terão que optar 
pelo Lucro Presumido ou pelo Lucro Real, 
gerando efeitos “catastróficos” nos custos 
tributários, cuja elevação pode chegar a 
5% do faturamento ou até mais.

6. Há ainda o problema da cobrança de 
honorários contábeis. Muitos microem-
preendedores que recebem informações 
apenas pelas mídias tradicionais, não en-
tendem que o “Simples” não é tão simples 
assim: há extensas exigências 
trabalhistas e previdenciárias 
(RAIS, registro de funcionários, 
cálculos trabalhistas, acordos 
coletivos, enquadramento sin-
dical, formulário PPP, etc.), 
tributárias (DIRF, apuração do 
ICMS substituição, DAS, de-
clarações anuais para os fiscos 
Federal, Estadual e Municipal, 
renovação de alvará, etc.) e 
legais (alterações de contratos 
sociais, contabilidade nos pa-
drões internacionais, etc.).

Listei acima apenas alguns aspectos mais 
óbvios no Simples, que fazem dos contabi-
listas verdadeiros artistas que tentam con-
ciliar as expressivas exigências burocrá-
ticas governamentais com a pressão dos 
clientes em “pagar menos pelo Simples”…

A classe contábil não pode ficar parada, 
a esperar que algum “iluminado” do go-
verno, dos sindicatos ou da classe política 
reduza as exigências sobre tais negócios. 
Há necessidade de mobilização, interação, 
reclamação, sugestão, movimentação, seja 
pela internet, presencialmente ou outros 
meios (mídia tradicional) para desmascarar 
o “Simples” e denunciá-lo como propa-
ganda política, evidenciando seus defeitos 
e exigindo (não mais pedindo) mudanças 
imediatas, simplificação dos procedimen-
tos e do número de declarações exigidas, etc.
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Contadores vão reescrever 
o bê-á-bá

nquanto conclui a revisão de 

normas contábeis abrangentes e 

polêmicas como instrumentos financei-

ros, leasing, seguros e reconhecimen-

to de receita, o Conselho de Normas 

Internacionais de Contabilidade (Iasb, 

na sigla em inglês) acaba de entrar em 

um tema ainda mais complexo, embora 

aparentemente simples.

O Iasb pretende rever conceitos 

contábeis básicos, mas ao mesmo 

tempo fundamentais, como a defi-

nição de ativo e passivo, e também 

dar princípios sobre quais lança-

mentos devem entrar na demons-

tração de resultados do exercício 

(DRE) e quais devem ser registra-

dos diretamente no patrimônio 

líquido.

O órgão internacional, com sede 

em Londres, colocou em audiência 

pública um documento para discussão 

com uma proposta de revisão da “Es-

trutura Conceitual” do IFRS, que no 

Brasil é conhecida como CPC 00.

Neste documento exis-

tem hoje definições 

sobre conceitos 

como ativo, pas-

sivo, patrimônio 

líquido, receita 

e despesa, que 

servem para dar sustentação teórica 

à diretoria do Iasb quando ela elabora 

os pronunciamentos contábeis especí-

ficos.

A abrangência dos conceitos sendo 

discutidos dá uma ideia da relevância 

do debate do tema o futuro da con-

tabilidade societária mundial. “Esse 

documento posto em discussão dá 

oportunidade às pessoas nos ajudarem 

a modelar o futuro das demonstrações 

financeiras, debatendo os conceitos 

que guiam nosso trabalho”, declarou 

Hans Hoogervorst, presidente do Iasb, 

em comunicado divulgado ao mercado.

A área técnica do Iasb tentou ser bem 

sucinta nas definições propostas e pro-

curou deixar clara a diferença entre a 

definição de um conceito como ativo 

ou passivo e os critérios para sua men-

suração e reconhecimento no balanço.

Conforme o texto colocado em discus-

são, “um ativo de uma entidade é um 

recurso econômico presente con-

trolado pela entidade como resulta-

do de eventos passados”.

Em relação à definição atual de ati-

vo, a principal diferença é a retirada 

do trecho que fala que se espera 

que de tais recursos “fluam futu-

ros benefícios econômicos” para a 

entidade.

Como se nota, a ênfase ficou no 

recurso econômico, e não no 

benefício gerado por ele, o que 

pode ser uma fonte de discussão na au-

diência pública.

Do outro lado do balanço, o Iasb diz 

que “um passivo de uma entidade é 

uma obrigação presente de a entidade 

transferir um recurso econômico como 

resultado de eventos passados”.

Nesse ponto, foi suprimido o trecho 

que diz que, quando da liquidação da 

obrigação, “se espera que resulte na sa-

ída de recursos da entidade capazes de 

gerar benefícios econômicos”.

16 Destaque



Na definição de patrimônio líquido, a 

área técnica do Iasb propõe que seja 

mantida a definição atual, que o expli-

ca apenas pela diferença entre ativos e 

passivos - ou seja, seriam ativos residu-

ais, líquidos dos passivos.

A decisão de rever algumas dessas de-

finições é consequência de um proces-

so de consulta realizado pelo Iasb, que 

ouviu agentes envolvidos com IFRS em 

todo o mundo a respeito de que pontos 

deveriam estar na sua agenda futura. E 

a revisão da Estrutura Conceitual ficou 

entre as prioridades apontadas.

As definições de ativos e passivos são 

apenas um dos pontos do documento 

colocado em discussão pelo Iasb, que 

tem um total de 239 páginas. Os crité-

rios para reconhecimento e “desreco-

nhecimento” de ativos e passivos, bem 

como o tema da mensuração por custo 

histórico ou valor justo também estão 

contemplados.

O documento traz ainda novidades, 

como considerações sobre que tipo de 

lançamento deve transitar pela DRE ou 

na conta de outros resultados abran-

gentes, diretamente no patrimônio 

líquido. E apresenta também orienta-

ções sobre princípios que devem ser 

observados para divulgação de infor-

mações, seja nas peças contábeis como 

balanço patrimonial e DRE, ou nas no-

tas explicativas, tema que até então era 

abordado apenas em pronunciamentos 

específicos.

A definir 17

O documento colocado em discus-

são ficará em audiência pública até 

14 de janeiro de 2014. Depois de 

ouvir os comentários e suges-

tões dos interessados, o Iasb 

deverá então apresentar uma 

minuta com um novo texto 

para essa parte da Estrutu-

ra Conceitual. Feito isso, 

os agentes de mercado 

terão nova oportunida-

de de fazer comentários, antes 

da publicação da nova versão oficial.

Sobre reconhecimento, a proposta diz 

que devem ser reconhecidos todos os 

ativos e passivos que atenderem a defi-

nição, a não ser que o Iasb decida que o 

registro do ativo ou passivo vai propor-

cionar uma informação não relevante 

Fonte: Valor Econômico

para os usuários do balanço, 

ou que a sua não mensuração vai 

resultar numa representação suficien-

temente fiel do ativo e do passivo.

A decisão de 
rever algumas 

dessas definições é 
consequência de um 
processo de consulta 
realizado pelo Iasb, 
que ouviu agentes 

envolvidos com IFRS 
em todo o mundo a 

respeito de que pontos 
deveriam estar na sua 

agenda futura.



Robôs: eles estão em todos 
os lugares

uem não se lembra 

de Jonny 5, um robô 

muito simpático dos 

anos 80 e até início 

dos 90, que sofre 

um curto-circuito, 

se apaixona por uma 

mulher e apronta mil 

confusões na cidade? 

Pois bem, naquela 

época, todos acha-

vam fabulosas as 

esteiras ao invés 

de pernas, pro-

jetadas com alta 

tecnologia. Mas o 

que Jonny aprontava 

não se aproxima  do que 

os robôs de hoje podem fazer. 

Quando pensamos em “robôs” a ima-

gem que temos é de uma máquina, 

mais parecida possível com um 

humano, capaz de realizar di-

versas atividades. Sim, eles 

existem, mas a realidade 

pode ser um pouco mais 

simples. “Robôs” tam-

bém são softwares pro-

jetados para realizar uma 

única tarefa repetitiva, 

como preencher um formulário. E eles 

estão em todo lugar. 

Robôs podem realizar cliques ou pre-

encher formulários como se fossem 

os verdadeiros utilizadores de um 

computador. Há robôs instalados in-

tencionalmente e também aqueles que 

acabam chegando ao computador sem 

autorização, instalados por vírus para 

realizar alguma atividade.

Em maio, o jornal “New York Times” 

publicou um artigo detalhando a atua-

ção de robôs na compra de ingressos 

on-line. Por incrível que pareça, “cam-

bistas digitais” fazem uso do software 

para esgotar rapidamente os ingressos 

18 e-Mundo

de shows populares para revendê-los, 

impedindo que os verdadeiros clientes 

consigam realizar a compra e forçando 

todo mundo a pagar mais. 

A prática já chegou ao Brasil, mas não é 

muito comum e para impedir a atuação 

desses softwares, medidas já estão sen-

do adotadas. 
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Investir no bem-estar do funcionário 
evita prejuízo

s organizações precisam estar 

atentas para aqueles funcioná-

rios que ficam escondidos, mas que 

possuem experiências ou formação 

adequada para contribuir para o cres-

cimento da instituição em outros setores.

Pensando nisso, o Centro Universitário 

UNA, em Belo Horizonte, por meio 

de uma pesquisa com alguns questio-

namentos através de cruzamentos de 

informações disponíveis na Divisão e 

Planejamento de Recursos Humanos, 

desenvolveu um banco de dados para 

adequar seu quadro de funcionários, de 

acordo com a capacidade e interesse 

de cada empregado. 

O projeto “Conhecer para Desenvol-

ver” tem o objetivo de buscar o me-

lhor aproveitamento dos funcionários 

e evitar gasto com investimentos em 

pessoas que não pretendem seguir 

carreira na área de atuação. Para se 

ter ideia da importância desse tipo de 

trabalho, uma pesquisa realizada pelo 

instituto americano Grief Recovery re-

velou, por exemplo, que funcionário 

triste traz prejuízo. Por isso, diversas 

empresas passaram a investir no bem-

-estar de seu pessoal. O resultado do 

estudo mostrou que despenca a produ-

tividade quando os problemas pessoais 

aparecem. 

As empresas já perceberam que a sua 

produtividade está diretamente rela-

cionada com o bem-estar de seus co-

laboradores e investir em melhorias de 

trabalho, gera uma economia significa-

tiva de tempo e dinheiro. Para manter 

seus funcionários produzindo, essas or-

ganizações estão buscando quase tudo: 

shows, palestras, exercícios de alonga-

mento, e até apresentações de teatro. 

Mas de nada adianta incentivar o cola-

borador, quando a ocupação não é bem 

“a praia” que ele deseja frequentar. 

A funcionária Ana Soares, formada em 

enfermagem, é um exemplo. Há oito 

anos, atuava como sargento no Hospital 

Militar do Exercito (HMAR), mas sem-

pre alimentou o desejo de levar os seus 

conhecimentos para outras pessoas. 

Hoje, mesmo com um salário inferior, 

realizar o sonho se tornou prioridade. 

“O salário faz falta, mas o prazer que 

sinto lecionando supera qualquer coisa. 

Não adianta perder tempo fazendo o 

que não nos deixa feliz”, completou.

Outro exemplo é o do funcionário Lu-

ciano Caria. Era coordenador de pro-

jetos em uma empresa de construção, 

com prestígio no Brasil. Decidiu mudar 

de função para finalmente exercer a ar-

quitetura. “Eu escolhi viver com mais 

qualidade e não me arrependo mesmo 

sabendo que teria mais visibilidade se 

permanecesse na função anterior, a mi-

nha satisfação falou mais alto”, concluiu.

As empresas já 
perceberam que 
a produtividade 

está diretamente 
relacionada com o 
bem-estar de seus 
colaboradores e 

investir em melhorias 
de trabalho, gera uma 
economia significativa 
de tempo e dinheiro.



A Procuradoria e Receita Federal 
alteram a isenção na distribuição do lucro

Procuradoria Geral da Fazen-

da Nacional emitiu o Parecer/

PGFN/CAT/nº 202/2013, por solicita-

ção da receita Federal, pelo qual confir-

ma o entendimento da Receita no senti-

do de que o lucro sujeito à distribuição 

isenta de imposto de renda sofrerá um 

limite, depois da Lei nº 11.941/2009. 

Segundo entende o referido Parecer, o 

lucro isento é o fiscal que não é, entre-

tanto, o lucro real, tampouco o arbitra-

do ou o presumido a base de cálculo 

do IRPJ.

Para o Parecer, o lucro fiscal que ser-

ve de base para gozo do benefício da 

isenção na distribuição do lucro (artigo 

10 da Lei nº 9.249, de 1995) é o lucro 

apurado com base na legislação socie-

tária, vigente antes da Lei nº 11.638, de 

2007, por força do que passou a deter-

minar a Lei nº 11.941, de 2009 — RTT.

As empresas devem, portanto, atentar 

que o lucro societário apurado segundo 

as normas do IFRS não será o lucro que 

poderá ser distribuído aos acionistas 

com a isenção de que trata o artigo 10 

da Lei nº 9.249, de 1995, mas sim o lu-

cro societário apurado de acordo com 

as normas contábeis vigentes em 31 de 

dezembro de 2007.

Se por equívoco a pessoa ju-

rídica que apura o imposto 

de renda com base no lucro 

real, distribuir o lucro socie-

tário apurado pelas normas 

do IFRS, o lucro distribuído 

que exceder o lucro societário 

apurado de acordo com as regras 

20 Destaque

societárias vigentes em 31 de dezem-

bro de 2007 deverá sofrer a tributação 

pela alíquota de 34% (25% de IR mais 

9% de CSSL), segundo o entendimen-

to das autoridades fiscais.

É necessário que as empresas estejam 

atentas para evitar distribuir todo o lu-

cro gerado pelo novo sistema, porque 

se o lucro for superior ao apu-

rado de acordo com as nor-

mas contábeis vigentes até 

dezembro de 2007, se 

arriscarão a sofrer Auto 

de Infração 

com exi-

gência dos 

e n c a r g o s 

de multas e 

juros sobre 

o excesso. 
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Bastante indicado 
e aderido pelos 
profissionais de 
educação física, 
a metodologia é 

voltada tanto para 
o desempenho 

esportivo, quanto 
para a melhora da 
qualidade de vida.

treinamento funcional é carac-

terizado por combinar diferen-

tes capacidades físicas em um único 

exercício. Muito difundido nos últimos 

anos, principalmente no que diz respei-

to a condicionamento físico, o método 

de trabalho é ainda mais dinâmico que 

os treinos convencionais. Bastante in-

dicado e aderido pelos profissionais de 

educação física, a metodologia é volta-

da tanto para o desempenho esportivo, 

quanto para a melhora da qualidade de 

vida.

A atividade inclui movimentos que tra-

balham a flexibilidade, a força muscular, 

a coordenação motora, o sistema car-

diorrespiratório, a velocidade e o equi-

líbrio, ou seja, aqueles que utilizamos 

automaticamente durante qualquer 

tarefa diária, tais como, correr, andar, 

agachar para pegar algo, etc.

Na academia, os aparelhos trabalham 

um músculo por vez e, geralmente, 

os praticantes não precisam pensar 

para realizar os exercícios. Diferente 

do treinamento funcional, onde são 

utilizados poucos instrumentos para 

atividades que apresentam uma com-

plexidade maior. Alguns exercícios são 

complexidade do movimento e no en-

volvimento de várias capacidades físi-

cas. Isso faz com que o organismo tenha 

um gasto energético muito maior, além 

de trazer grandes contribuições, como 

a melhora da flexibilidade, o emagreci-

mento, a otimização da coordenação 

motora, o ganho de equilíbrio e o con-

dicionamento cardiorrespiratório.  

realizados com o peso do corpo soma-

do ao equilíbrio. Apesar dos benefícios 

do treino, o ideal é contar sempre com 

a supervisão de um especialista, profis-

sional de educação física, uma vez que 

o risco de lesão é maior. 

O método não é um dos mais indicados 

para as pessoas previamente sedentá-

rias. Para este público, é aconselhável 

se preparar com exercícios mais sim-

ples, como a própria musculação, antes 

de se submeter ao treinamento. 

Benefícios

Além da tonificação muscular, o trei-

namento funcional implica numa maior 

Treinamento funcional 
e seus benefícios
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Filme - O Grande Gatsby, Baz 
Luhrmann

O Grande Gatsby conta a história do aspirante 
a escritor Nick Carraway (Tobey Maguire) que 
sai do centro-oeste e chega à Nova York na pri-
mavera de 1922, em meio a uma era de falta 
de moral, do ápice do jazz, dos reis beberrões 
e de ações exorbitantes. Perseguindo o sonho 
americano, Nick acaba vizinho de um misterio-
so e festeiro milionário, Jay Gatsby (Leonardo 
DiCaprio), além de conhecer sua prima Daisy 
(Carey Mulligan) e seu marido mulherengo e de 
sangue azul, Tom Buchanan (Joel Edgerton). É 
assim que Nick é atraído para o mundo cativan-
te dos super-ricos, cheio de ilusões, amores e 
decepções. 

Site – HSM.COM.BR

É referência em conhecimento sobre gestão, 
desenvolvendo e inspirando profissionais de 
todas as áreas. Conteúdos qualificados sobre 
diversas temáticas que permeiam o dia a dia das 
organizações são oferecidos, inspirando ideias 
e proporcionando uma experiência única de 
conhecimento. O site orienta sobre eventos, 
livros, revista, educação executiva, soluções 
customizadas, em um universo de informação 
para apoiar os executivos do país em suas toma-
das de decisão, expandindo limites e revelando 
novas oportunidades. 

CD - Lulu canta e toca Roberto 
e Erasmo

Com belíssimo repertório focado no período da 
Jovem Guarda, Lulu conseguiu fazer valer o ál-
bum-tributo por conta de arranjos espertíssimos 
que na maior parte do disco fogem dos arranjos 
originais e fazem o álbum funcionar muito bem. 
Um exemplo disso é o single “Se Você Pensa”, 
com ares de Tango, com ambientação que re-
produzir o chiado de um disco de vinil; Todas as 
versões surpreendem por possuírem arranjos 
que conseguem desconstruir as canções originais 
e apontam caminhos possíveis para os clássicos 
de Roberto e Erasmo.

Livro - Sonho grande - como Jor-
ge Paulo Lemann, Marcel Telles 
e Beto Sicupira 

Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupi-
ra ergueram, em pouco mais de quatro décadas, 
o maior império da história do capitalismo brasi-
leiro e ganharam uma projeção sem preceden-
tes no cenário mundial. Eles compraram nada 
menos que três marcas americanas conhecidas 
globalmente - Budweiser, Burger King e Heinz. A 
fórmula de gestão que desenvolveram se baseia 
em meritocracia, simplicidade e busca incessante 
por redução de custos. ‘Sonho Grande’ é o rela-
to detalhado dos bastidores da trajetória desses 
empresários desde a fundação do banco Garan-
tia, nos anos 70.
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