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EXPEDIENTE

Experimentar a proximidade do pleno emprego nos traz uma 
formidável sensação de prosperidade e, mais que isso, nos ensina 
muita coisa.  Nos últimos meses, estamos assistindo no noticiário 
econômico repetidas matérias, tratando da falta de mão de 
obra qualificada em diversos setores da economia, criando-se, 
inclusive, chavões como, apagão dos engenheiros, dos médicos, 
dentre outros. Felizmente percebe-se, meio que tardiamente, um 
novo direcionamento dos especialistas em RH e dos chamados 
“headhunters” para contratação de pessoas mais experientes, 
portanto, acima da faixa etária de preferência tradicional.

Esses especialistas finalmente estão enxergando que a experiência, 
a vivência e o acúmulo de aprendizado, são fatores que, na maioria 
dos casos, suplantam positivamente, a energia e a voluntariedade 
da juventude.

O pecado da preferência cega pelos jovens, sem o exame da 
produtividade dos mais experientes termina por cometer uma 
discriminação ou até uma exclusão de um extrato da população que 
cresce e que tem muita contribuição a dar. É natural e lógico que o 
jovem carregue uma expectativa temporal maior e até uma aptidão 
mais aguçada para o uso das ferramentas da tecnologia  moderna. 
Porém, as pessoas que têm mais idade e em decorrência disso uma 
maior experiência podem, com absoluta certeza, oferecer valiosas 
contribuições individuais de trabalho e, do ponto de vista coletivo, 
serem referência para os mais jovens.

Bendita hora que os profissionais de RH chegaram a essa evidência 
de que contratar pessoas experientes e já aposentadas é muito bom. 
Precisam, ainda, perceber e mensurar a importância, inclusive do 
ponto de vista de Previdência Pública, porquanto essas produtivas 
pessoas ao voltarem para a atividade laboral, passam a pagar 
contribuições e demandarem menos o Sistema de Saúde.  Afinal, 
TRABALHAR FAZ BEM.
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Realizações SESCAP-PE

450 pessoas estiveram no 7º Encontro 
do SESCAP-PE  

os dias 21 e 22 de março, o 
SESCAP Pernambuco sediou o 

7º Encontro das Empresas de Serviços 
do Estado e, durante esses dias, 
aproximadamente 450 pessoas entre 
empresários, profissionais e líderes do 
segmento contábil estiveram presentes 
no evento, que teve como cenário 
o Hotel Fazenda Portal de Gravatá, 
localizado no agreste de Pernambuco. 

Na abertura do Encontro, a 
presidente do sindicato, contadora 
Alba Rosa Nunes Ananias, realizou 
junto ao representante dos Correios 
de Pernambuco no evento, o gerente 
regional de vendas dos Correios, 
Antônio Alexandre de Souza, o 
lançamento do selo personalizado 
em homenagem aos 20 anos do 

SESCAP-PE. A banda de pífano, Dois 
Irmãos de Caruaru, com a regência 
de João Alfredo Marques dos Santos, 
emocionou a todos com o hino 
nacional. 

Em seguida foi o momento da 
solenidade de entrega da certificação 
das 30 empresas congraçadas no 
Programa de Qualidade das Empresas 
Contábeis de 2013 – PQEC. 

Um jantar dançante, ao som da 
Orquestra Super Oara, com direito a 
parabéns e bolo de aniversário para o 
SESCAP, marcou o encerramento das 

atividades na quinta-feira (21).

O segundo dia foi marcado por 
palestras baseadas no tema “A 
Transformação da Contabilidade 
na era do Conhecimento”. A 

primeira teve início às 09h10 com 

o vice-presidente da Região Sudeste da 
Fenacon, Guilherme Tostes, que falou 
sobre a “Inviolabilidade de Empresas 
Contábeis”.

Para o diretor de eventos, contador 
Ítalo de Melo Mendes, filiado ao 
sindicato desde 2005, “o evento teve 
o objetivo de despertar os envolvidos 
para a responsabilidade e controle com 
os seus clientes, além de proporcionar 

a classe o acompanhamento das 
mudanças”, explicou ele que aos 
35 anos, faz parte do grupo de 
contabilistas jovens que cresce a 
cada ano no Estado.

A pernambucana Mary Elbe Queiroz, 
presidente do Centro de Estudos 
Avançados de Direito Tributário e 

Finanças Públicas do Brasil e do Instituto 
Pernambucano de Estudos Tributários 
(IPET), apresentou uma palestra sobre 
Planejamento Tributário. Segundo ela 
“O evento tem toda importância para 
instigar os profissionais contábeis e 
aprofundar relacionamentos, para que 
a classe se imponha cada vez mais”, 
falou.

À tarde, os presentes 
puderam participar de “um 
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Realizações SESCAP-PE

show de motivação através da música”, 
promovido pelo contador Fabiano 
Brum, que levantou a plateia e falou 
de forma descontraída, sobre assuntos 
importantes como o relacionamento 
no ambiente de trabalho. Em seguida a 
palestra “Como as Novas Tecnologias 
e as Redes Sociais afetam o Mundo 
dos Negócios”, foi apresentada pela 
comunicadora Cyntia Polzer. 

“O Encontro foi uma surpresa muito 
positiva, pois os SESCAP’S e SESCON’S 
do Nordeste estão se organizando e 
crescendo cada vez mais. A qualidade 
é a mesma das demais regiões, por 
isso a economia daqui cresce”, falou o 
superintendente da FENACON, Elias 
Nicoletti, que participa das entidades 
há 14 anos. 

Para o presidente da FENACON, 
Valdir Pietrobon, “Um auditório lotado 
no interior do Estado mostra que as 
pessoas estão buscando informação 
e que somos muito mais importantes 
para o Brasil do que parece”, disse o 
presidente parabenizando o SESCAP 
pela iniciativa.

Quem também estava radiante com a 
realização do evento foi o presidente 
do CRC-PE, contador José Eraldo Lúcio 
de Oliveira. “Estou feliz pelo conteúdo 
e agregação de profissionais tão 

valiosos, além da quantidade de pessoas 
trocando experiências”, disse. 

Ao final, a presidente Alba agradeceu aos 
patrocinadores do evento e reforçou 
os agradecimentos aos presentes. “Sem 
vocês nada disso seria possível, por isso 
agradeço a presença de todos pelos 
dois dias enriquecedores para a classe 
contábil”, concluiu.
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Solenidade de entrega do PQEC

Realizações SESCAP-PE

Mais uma conquista em prol do setor de 
serviços pernambucano: Secretaria da 
Fazenda do Estado de Pernambuco (SEFAZ-
PE) prorrogou mais uma vez a entrega do 
SEF II, passando a nova data-limite para 15 
de abril.

É o SESCAP-PE  e o CRC-PE mostrando 
sempre muito empenho e força para lutar a 
favor da categoria que representa.

Na noite de 21/03, trinta empresas fo-

ram certificadas com o selo de qualida-

de 2013 durante a cerimônia do PQEC 

- Programa de Qualidade de Empresas 

Contábeis - no Hotel Portal de Gravatá. 

Estiveram presentes para entregar os 
certificados o presidente da FENA-
CON, contador Valdir Pietrobon, o 
vice-presidente da Região Nordeste, 
contador Edson Oliveira e o superin-
tendente do Instituto FENACON, Elias 
Nicoletti Barth.

Confira as empresas contempladas no 
box ao lado.

Conquista SESCAP-PE – Prorrogação 
SEF II (15 de abril)

af_integrar_fev13.indd   6 16/5/2013   16:28:53
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Com o objetivo de tirar dúvidas e es-
clarecer questões dos contribuintes, 
sobre como realizar corretamente a 
declaração do Imposto de Renda, o 
projeto Declare Certo do SESCAP-PE 
é reconhecidamente um sucesso e, 
neste ano, passou pelos Shoppings Pla-
za, nos dias 2 e 3 de abril, Rio Mar, de 
4 a 6 de abril e Tacaruna entre os dias 
8 e 10. Foram registrados 284 contri-
buintes que foram atendidos e muitos 
outros que não foi possível ou não qui-
seram registrar. Em seu terceiro ano 
consecutivo de realização, a iniciativa 

Projeto Declare Certo do SESCAP-PE

deu um show de credibi-
lidade e representativida-
de mais uma vez! Muito 
movimentado, o quios-
que teve a visita do dele-
gado da RFB, Paulo Lira, 
registrada pelas câmeras 
da TV Tribuna. A visita 
comprova a seriedade do 
trabalho que está sendo 
desenvolvido. Um even-
to que já se consolidou na 

cidade.

Serra talhada se prepara para a 
14ª Exposerra   
Foram divulgadas as datas da 14ª 
Exposerra. Uma das maiores feiras de 
negócios que acontece no Parque de 
Exposições, localizado município de Serra 
Talhada. Uma referência na região, que 
movimenta empresários e comerciantes 
pernambucanos. 

Esta é a segunda participação do SESCAP-PE 
em parceria com o CRC-PE. E o Sindicato 
espera realizar ações que contribuam 

com o sucesso do evento, assim como no 
ano anterior, quando houve entrega de 
kits, orientações aos contadores no stand, 
além da presença da presidente Alba Rosa 
Nunes Ananias. Com o tema “Exponha sua 

Empresa na Feira da Indústria 
e Comércio de Serra Talhada 
– Porta Aberta para os 
Grandes Negócios”, o evento 
terá mais de cem expositores, 
distribuídos em 250 stands 

organizados no pátio da exposição.  Assim 
como nas edições anteriores, a programação 
inclui ainda desfiles, rodadas de negócios e 
atrações culturais.

Realizações SESCAP-PE
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Reunião de Diretoria (12/03)

SESCAP-PE na comissão estadual da 
campanha Ano da Contabilidade 

VIII Forró dos Contadores anima a 
cidade de Arcoverde

Sempre com intuito de discutir os 
principais assuntos de interesse dos 
associados e do setor de serviços 
pernambucano, o SESCAP-PE realiza sua 
reunião de diretoria mensal. A terceira 
edição  do ano aconteceu no dia 12 de 
março, no auditório do SESCAP-PE. 
A pauta foi composta por assuntos do 

Foi com muita honra que o SESCAP-PE 
recebeu o convite do presidente do CRC 
para participar da comissão estadual da 
campanha 2013: Ano da Contabilidade 
no Brasil. A iniciativa foi idealizada pelo 
Conselho Federal de Contabilidade 

No dia 04 de maio, aconteceu o Forró 
dos Contadores na cidade de Arcoverde 
com direito a muita animação e arrasta-
pé. Entre os presentes, estiveram a 
presidente do Sindicato, Alba Rosa 
Nunes Ananias e membros da diretoria 

interesse do universo empresarial, como: 
consolidação do Estatuto SESCAP-PE 
e AESCON; retorno da comissão de 
negociação dos sindicatos; início da 
cobrança da contribuição sindical; declare 
Certo: encarregado diretoria de eventos; 
entre outros.

(CFC) com o intuito de conquistar mais 
valorização da classe contábil e para 
que toda a sociedade saiba e reconheça 
o verdadeiro papel do profissional da 
Contabilidade. O SESCAP-PE, que 
está muito grato pelo convite, estará 

da entidade, além de representantes 
do CRC-PE, que também fizeram parte 
desta festa tão bonita que já faz parte 
do calendário turístico do município de 
Arcoverde. O nosso muito obrigado à 
comissão organizadora da festa.

presente, no dia 6 de abril, na cerimônia 
de lançamento do projeto “2013: Ano da 
Contabilidade no Brasil”, que acontecerá 
na Assembleia Legislativa de Pernambuco.
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Jogos SESCAP-PE/AESCON-PE 2013

Os preparativos para os Jogos SESCAP-
PE/AESCON-PE 2013 já começaram. As 
inscrições terão início a partir do dia 15 de 
julho e seguem até 15 de agosto.

Já o Congresso Técnico acontecerá no 
dia 20 de agosto na sede do Sindicato. 
No dia 31 do mesmo mês começarão os 
jogos e o término está previsto para o dia 
30 de novembro. As rodadas dos jogos 
acontecerão aos sábados nos horários das 

14h30 às 18h30.

A previsão da disputa é de que 

serão 12 equipes de futebol masculino, 06 
equipes de futebol feminino mais as equipes 
de canastra e dominó misto. 

Haverá premiações para as 03 equipes 
melhores colocadas de cada modalidade, 
premiações para os destaques individuais e a 
tradicional festa de encerramento dos jogos 
com muita animação, feijoada e pagode. O 
regulamento estará disponível na sede e no 
site do SESCAP-PE a partir de 15 de julho.

Aguardem mais novidades e resultados 
nos nossos e-mails marketing e na próxima 
Revista Integrar.

Para comemorar o Dia do Contabilista, 
celebrado em 25 de abril, o SESCAP-
PE ofereceu naquela mesma data, um 
almoço informal especial, no restaurante 
Ponteio Grill, em Recife. Desfrutando de 
um clima bastante agradável e repleto de 
informações, os participantes aproveitaram 
o momento para promover a integração do 
setor de serviços pernambucano. 

Almoço informal marca o Dia do Contabilista

O vídeo da cobertura do “7º Encontro 

das Empresas de Serviços do Estado de 

Pernambuco” está disponível no blog 

www.contabilidadenatv.com.br para sua 

apreciação. Divulgue para os contatos, 

de sua empresa ou entidade. O blog li-

Contabilidade na TV
bera seus conteúdos para serem incor-

porados em sites e redes sociais, desde 

que a fonte seja citada. Atualize-se, co-

mente, compartilhe e fique por dentro 

deste e de outros grandes momentos 

que marcam a organização e união da 

classe contábil. O link para ver o vídeo 

é o http://contabilidadenatv.blogspot.

com.br/2013/04/7-encontro-das-empre-

sas-de-servicos-do.html. Assista!
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PEC dos empregados domésticos: 
como fazer para ficar dentro da lei?

A promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2012, 

no início do mês de abril, que amplia os direitos dos trabalhadores do-

mésticos, vem gerando muita insegurança para empregadores e empre-

gados, que ainda não sabem exatamente como proceder diante das novas 

regras atribuídas a lei.

Para esclarecer as principais dúvidas sobre a emenda constitucional que 

deu novos direitos aos trabalhadores domésticos, dentre eles, faxineiros, 

babás, motoristas, jardineiros, cuidadores de idosos, entre outros profis-

sionais do lar, o advogado, Delmiro Borges Cabral, especialista em direito 

do trabalho, respondeu algumas dúvidas encaminhadas pela Integrar. 

1) Quais são os direitos previstos na PEC? Quando eles 
passam a valer?

De acordo com a PEC, os empregados domésticos passam a ter todos os 

direitos que um empregado contratado pela CLT já tem, tais como: horas 

extras, adicional noturno e FGTS obrigatório. Já passaram a valer a partir 

do momento em que a PEC entrou em vigor. O problema é que pratica-

mente todos eles carecem de regulamentação, exceto o pagamento de 

horas extras, que já deverá ser pago de imediato. Para os outros, ainda 

falta manifestação do Poder Legislativo quanto a sua regulamentação.
 

2)  Se a empregada trabalha oito horas diárias e não tra-
balha aos sábados, o patrão pode exigir que ela venha aos 
sábado para completar as horas não trabalhadas?
 

Sim, desde que sejam respeitadas às 44 horas semanais. No caso do tra-

balho aos sábados, não poderá exceder 4 horas.
 

3) Como será o cálculo de horas extras e adicional noturno 
no caso de domésticos que trabalham à noite, 12 horas 
seguidas?

Terá que levar em conta o horário noturno reduzido, que é de 52 mi-

nutos e 30 segundos. Assim, quem trabalha 7 horas a noite, no horário 

compreendido entre 22h até às 5h do dia seguinte, recebe como se ti-

vesse trabalhado 8 horas. As horas extras serão pagas a partir da 8ª hora 

trabalhada, com o adicional de 50% e o adicional noturno de 20% para o 

trabalho realizado entre 22h de um dia até às 5h do dia seguinte.

4) E nos casos de falta ou atraso, as horas não trabalha-
das podem ser repostas ou o patrão pode descontar do 
salário?

As horas podem ser repostas ou descontadas das horas de atraso do 

salário da empregada. Entretanto, para haver a compensação de horá-

rios, é preciso que tenha por escrito um acordo individual firmado entre 

empregado e empregador, no sentido de que ambas as partes estejam de 

acordo com a compensação de horários. Ainda, essa previsão também 

poderá ser colocada no próprio contrato de trabalho da obreira.
 

5) Quais direitos terão os empregados que já trabalham 
há muitos anos em uma residência e forem mandados em-
bora?

Terão direito ao pagamento de verba rescisória normal: aviso prévio, 

férias e 13º salário proporcionais, férias vencidas (se houver), saldo de 

salário do mês trabalhado (se houver), seguro desemprego, e a partir de 

agora terão direito ao FGTS depositado em sua conta vinculada. Porém, 

quem for demitido agora, ainda não terá FGTS obrigatório.

6) Como valerá a jornada de trabalho para as emprega-
das que dormem no serviço e não trabalham as 8 horas 
seguidas?

Da mesma forma que valerá para a que não dorme. A diferença é que a 

que dorme, quando completar às 8 horas diárias de trabalho, não poderá 

mais trabalhar, a não ser que receba as horas extras. Ela poderá até ficar 

na casa em que trabalha, mas sem prestar serviço, devendo ser liberada 

para exercer a atividade que desejar.

7) Podem ser descontados os 6% relativos ao vale-trans-
porte?

Sim, o empregado só precisa ser optante do vale transporte.

8) O banco de horas poderá ser utilizado?

Sim, desde que haja acordo por escrito, firmado entre o empregado e o 

empregador nesse sentido. Acordo verbal não tem validade. É interes-

sante também que haja cláusula expressa no contrato de trabalho sobre 

o banco de horas e a compensação de horário.
 

9) O empregador terá que emitir contracheque ao em-
pregado?

Sim, ou mesmo um recibo de pagamento de salário.

10)  De acordo com a lei, qual é a diferença entre diarista 
e empregado doméstico?

A diarista é autônoma, não tem vínculo empregatício com a casa em que 

presta o serviço. Enquanto a empregada doméstica não, tem contrato de 

trabalho, com carteira assinada, e todos os direitos trabalhistas previstos 

na Legislação aplicável a categoria. 

Entrevista 

Em entrevista exclusiva à Revista Integrar, o advogado, Delmiro Borges Cabral, 

especialista em direito do trabalho, esclarece as dúvidas mais frequentes.
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A contabilização dos 
incentivos fiscais PRODEPE
Muito se tem questionado acerca do regis-
tro contábil dos benefícios auferidos pelas 
empresas, no âmbito do Programa de De-
senvolvimento do Estado de Pernambuco 
(PRODEPE), instituído pelo Governo do 
Estado de Pernambuco com a finalidade 
de atrair e fomentar investimentos na ati-
vidade industrial e no comércio atacadista 
de Pernambuco, mediante a concessão de 
incentivos fiscais e financeiros.

A legislação que cria o PRODEPE estabe-
lece que a concessão do benefício às em-
presas interessadas, será diferenciada em 
função dos seguintes aspectos:
 
I - Natureza da atividade; 
II - Especificação dos produtos fabricados 
e comercializados; 
III - Localização geográfica do empreendi-
mento; 
IV - Prioridade e relevância das atividades 
econômicas, relativamente ao desenvolvi-
mento do Estado de Pernambuco.

Ainda segundo a legislação, as empresas 
interessadas deverão apresentar plei-
to no sentido de obter o benefício fiscal, 
com as especificidades e méritos que a 
habilitem a obter o respectivo benefício. 
Nesse sentido, o PRODEPE pretende 
fundamentalmente, estimular a instalação 
de empreendimentos nos Estado, visando 
o desenvolvimento e o fortalecimento da 
sua economia, mediante a concessão de 
crédito presumido de determinadas con-
dições, em troca de cumprimento dos 
empreendimentos dessas determinadas 
condições relacionadas às suas operações, 
principalmente relacionadas à manutenção 
dos níveis de arrecadação do Imposto so-
bre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS).

É importante ressaltar que as condições de 
gozo e fruição dos benefícios do PRODE-
PE, não estão relacionadas com a vincula-
ção do seu uso para a aquisição de ativos 
específicos a operação do empreendimen-

José Félix de Souza Júnior é MBA em 
Gestão de Empresas pela FGV e bacharel 
em Ciências Contábeis com registro no 
Conselho Regional de Contabilidade em 
Pernambuco (CRC-PE). 

Artigo 11

to beneficiado, mas ao apoio ao desenvol-
vimento das suas atividades, desonerando 
a carga tributária do ICMS nas suas atividades.

Feitas estas considerações, e buscando o 
referencial normativo para o registro con-
tábil do benefício, identificamos no Pro-
nunciamento Técnico CPC 07, todos os 
elementos técnicos para a contabilização e 
divulgação da subvenção e assistência go-
vernamental.

O PRODEPE, na sua essência, se caracte-
riza pela aplicação de um desconto sobre 
o saldo devedor do ICMS dos produtos 
beneficiados, reduzindo assim o valor a re-
colher do imposto.

As empresas beneficiadas mediante seus 
controles específicos devem monitorar se 
as condições assumidas na apresentação 
do pleito para a obtenção dos benefícios 
estão sendo cumpridas, tais como está-
gio de implantação do empreendimento, 
capacidade produtiva, nível de empregos 
gerados, produtos produzidos e comercia-
lizados e etc.

Sob essas condições, enquanto estiverem 
sendo cumpridos os compromissos assu-
midos pela empresa, os benefícios obtidos 
devem ser contabilizados à medida que fo-
rem fruídos transitando pelo resultado e, 
após a transferência deste resultado para 
o patrimônio líquido, em conta específica 
de reserva de incentivos fiscais, até que 
ocorra a prescrição do eventual imposto 
devido pelo não cumprimento das condi-
ções assumidas pela empresa na obtenção 
do benefício.

Caso os controles da empresa demons-
trem que as condições assumidas para a 
fruição dos benefícios não estão sendo 
cumpridas, estes devem ser contabiliza-
dos como passivo da empresa, até que tais 
condições sejam cumpridas e os elementos 
para o registro transitório do benefício no 
resultado e sua posterior transferência para 
o patrimônio líquido, estejam caracterizados.

A contabilização dos benefícios fiscais deve 
ocorrer de forma sistemática, confrontan-
do as receitas e despesas que pretende 
compensar. Essa contabilização como re-
ceita, decorre do fato de que o benefício 
fiscal é obtido de uma fonte que não é 
acionista ou sócio, e deriva de ato de ges-
tão em benefício da empresa.

A empresa deve divulgar a política con-
tábil adotada para o registro dos benefí-
cios fiscais e método de apresentação nas 
demonstrações contábeis; a natureza e 
extensão dos benefícios fiscais, reconhe-
cidos nas demonstrações contábeis e as 
condições regularmente satisfeitas e con-
tingências ligadas aos benefícios fiscais. Os 
elementos de controle das condições, que 
justificaram o pleito e a obtenção do bene-
fício, são de fundamental importância para 
orientar a contabilização e divulgação do 
benefício fiscal do PRODEPE. Sem esses 
controles sistemáticos e precisos, o ade-
quado registro contábil do benefício fiscal 
estará prejudicado.

Finalizando, cada empreendimento benefi-
ciário do PRODEPE, deve fazer uma apu-
rada análise dos reflexos do benefício fiscal 
no desenvolvimento das suas atividades, 
para determinar a contabilização e divulga-
ção necessária deste benefício.
Não se pretende esgotar o assunto, frente 
a sua amplitude e possibilidade de desdo-
bramentos, mas sim abrir uma discussão 
mais ampla. 
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12 Artigo

Um breve questionamento 
sobre a Resolução CFC 
1418/2012 - 05 de 
Dezembro de 2012

Com o advento da Resolução CFC 
1418/2012, no anexo 1,  ficou obrigado 
pelo Sócio Administrador da empresa/
cliente assinar a carta de responsabilida-
de da administração, endereçada para a 
empresa contábil responsável pela escrita 
comercial da mesma.     

Não existe ainda nenhum caso concreto – 
pelo menos no âmbito fiscalizatório e/ou 
judicial sobre o assunto- a matéria é con-
troversa, é nova, pois a publicação da re-
solução ocorreu no dia 05 de dezembro de 
2012, aplicando-se aos exercícios iniciados 
a partir de 1º de janeiro de 2012. 

O que na prática tem acontecido é em 
alguns casos, a negativa por parte do só-
cio administrador em assinar e questionar 
o porquê de ser obrigado a assinatura da 
mesma.

E mesmo sobre os argumentos e explica-
ções do profissional técnico responsável, 
em muitos casos não obtém êxitos. 

Diversos questionamentos devem ser ob-
servados pelos profissionais!

1    Como deve proceder 
ao responsável pela 
escrituração dos 

livros comerciais? Colocar ressalva no ba-
lanço sobre essa negativa?

2   Comunicar ao COAF a suspeita de 
alguma irregularidade sobre a escrita do 
cliente?

3    Esse procedimento seria correto fren-
te ao resguardo do responsável técnico em 
não ter cópia da carta de responsabilidade, 
para em algum processo criminal/judicial 
sobre a suspeição da escrita do cliente? 

4    Mesmo em não assinando e o Con-
tador ainda continuar tendo em seus qua-
dros o cliente?

5    Evitaria com isso a solidariedade de 
responsabilidade entre Cliente/Contador?

6   Qual tratativa os CRCs em fiscalizar 
nesse sentido o profissional que deve a 
obrigação de zelo para com o cliente?

Pois se o próprio administrador não quer 
assinar a carta dizendo que tudo que in-
formou para ser devidamente escriturado 
está de conformidade com a Lei, algo está 
errado!

Vamos observar no transcorrer, como será 
o posicionamento dos CRCs quando de 
fiscalizar e as demandas judiciais que de-
vem estar por vir.

José Augusto de Castro Marinho é 
diretor financeiro do SESCAP-PE

Aprova a ITG 1000 - Modelo contábil para Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte
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Um breve questionamento 
sobre a Resolução CFC 
1418/2012 - 05 de 
Dezembro de 2012

Inscrições do Exame de Qualificação 
Técnica de 2013

O Conselho Federal de Contabilidade 
abriu desde o dia 23 de abril, as inscrições 
para o 13º Exame de Qualificação Técnica 
(EQT) que seguem até o dia 23 de maio. 
O profissional interessado em participar 
do EQT, pode se inscrever através do 
site www.cfc.org.br. O valor da inscrição 
é R$ 150,00 para cada prova. O Edital se 
encontra publicado no Diário Oficial da 

Notícias relacionadas

União, em Seção 3, página 137, no dia 
09/04/2013, bem como no site do Conselho 
Federal. O Exame serve para comprovar 
os conhecimentos específicos nas áreas de 
Contabilidade e Auditoria.

FENACON lança novo informativo semanal 
No último dia 26 de abril, a FENACON iniciou 
a publicação online Balanço Semanal.  Esse novo 
informativo contemplará o resultado e análise 
dos principais acontecimentos da semana no 
Congresso Nacional. Com isso, levaremos ao 
nosso público o andamento dos projetos que 
interessam ao Sistema FENACON.

Dando início a essa ideia, a entidade publicou, 
entre outros assuntos, a análise dos aconteci-
mentos da semana: na Comissão de Assuntos 

No início do mês de abril, o site de vídeos Youtu-
be tornou disponível o canal oficial da Receita Fe-
deral. Chamados de brand channels, esses canais 
exclusivos permitem que instituições públicas ou 
privadas tenham uma interface sob medida, per-
sonalizando a aparência da sua presença no site. 
Agora, o canal conta com banner com o nome 
TV Receita, imagem de plano de fundo, caixa da 
marca RFB, vídeos agrupados em listas específi-
cas, além de envio de vídeos ilimitado. Para ter 
acesso aos vídeos, o usuário deve digitar 
http://www.youtube.com/user/TVReceitaFederal  
ou acessar o link do Youtube na página da Re-
ceita Federal na internet.

Econômicos da Câmara dos Deputados, foi dis-
cutido o projeto de lei 4493/2012 que propõe a 
extensão da obrigatoriedade de demonstração 
do valor adicionado às companhias fechadas. O 

Segundo Pedro Mansur, chefe da Assessoria de 
Comunicação Social da Receita, a entrada da TV 
Receita no Youtube vai abrir as possibilidades de 
divulgação de vídeos a toda a sociedade: “A Re-
ceita consegue agora, uma forma moderna de 
comunicação com seus públicos. E o contribuin-
te ganha com isso”. Ele explica que mais pessoas 
poderão acessar os vídeos produzidos pela TV 
Receita, contribuindo para a boa imagem da 
Instituição, da mesma forma que proporciona 
transparência e ajuda na disseminação da cida-
dania fiscal. 

Com informações: Site da RFB

Receita abre canal oficial no Youtube

Os endereços dos locais de realização das 
provas serão divulgados a partir do dia 17 
de junho. As provas do 13º Exame serão 
realizadas no mês de junho, nas seguintes 
datas: dia 26, Qualificação Técnica Geral; 
dia 27, específica para Banco Central; e, dia 
28, específica para Susep. Todas as provas 
serão aplicadas no horário das 14h às 18h, 
horário de Brasília-DF.

relator, deputado Marcon (PT/RS), retirou de 
pauta o projeto para refazer seu parecer apre-
sentado pela aprovação da matéria.
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Administrar uma cidade como a do Recife não é nada fácil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 10 anos, a população da capital pernambucana cresceu em 114.029 totalizando 1536.934 moradores. Muitas  
outras coisas acompanham esse crescimento, principalmente a economia da cidade. O entusiasmo no desenvolvimento é 
grande, mas para muitos recifenses, abrir ou ampliar um negócio ainda requer paciência. 

Atender às demandas da população recifense é a principal tarefa do prefeito, Geraldo Júlio (PSB), eleito em outubro passado.  
Em entrevista a Integrar, Geraldo falou sobre as intenções da prefeitura em facilitar a vida do empreendedor local, através da 
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM).

O prefeito comentou sobre a inclusão da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe), no processo de liberação de alvarás, que 
é prioridade na pasta de Mobilidade e Controle Urbano.

A concessão de incentivos com isenções ou reduções de tributos municipais para alguns setores da economia, também foi 
assunto. Geraldo Júlio explicou o funcionamento da fiscalização municipal, com relação às reformas de estabelecimentos e, 
entre outros assuntos, revelou os planos de, na sua gestão, para facilitar a instalação de empreendimentos na capital. 

Em breve será mais fácil 
empreender em Recife

14 Matéria de  Capa

Com a mudança da legislação, 
queremos incluir a Junta Comercial 

de Pernambuco (Jucepe), no 
processo de liberação de alvarás. 
Através de uma parceria entre a 

Prefeitura e a Jucepe, o documento 
temporário será entregue ao 
responsável em até 72 horas
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1 – A Prefeitura do Recife já tem previsão de aderir à Redesim?

Sim. Já iniciamos os acertos e eles estão bastante avançados. A expec-
tativa é que até o final deste ano todos os sistemas já estejam sincro-
nizados com a REDESIM e os processos totalmente automatizados. 
Isso inclui a liberação de alvarás, taxas de licença, de localização e 
funcionamento, ambiental e vigilância sanitária, quando for o caso. 
Além da inscrição no Cadastro Mercantil de Contribuintes da Prefei-
tura do Recife. Com a adesão à REDESIM, os empresários recifenses 
vão ganhar tempo com o procedimento simplificado, além do custo 
reduzido para a abertura de uma empresa. Nosso intuito é facilitar 
esse processo através, por exemplo, da tramitação eletrônica dos 
documentos via internet. Hoje, o empresário precisa registrar sua 
empresa antes de tudo na Junta Comercial e na Receita Federal; só 
depois é que esse empreendimento pode ser registrado nos órgãos 
competentes da PCR, o que burocratiza os trâmites de quem quer 
aderir ao ramo dos negócios. 

2 – As empresas de serviços contábeis assessoram seus clien-
tes na abertura ou ampliação de negócios. Uma das maiores 
dificuldades que enfrentamos 
é a retirada de alvarás. Há 
alguma iniciativa para melho-
rar o quadro atual?

Ainda no mês de março, nós 
pactuamos as metas prioritá-
rias definidas por cada uma das 
secretarias do município. Esse 
conjunto de iniciativas norteará 
as secretarias ao longo deste 
ano. Dentro desse processo, 
foi pactuado como priorida-
de da pasta de Mobilidade e 
Controle Urbano a modifi-
cação da lei de alvarás que 
hoje disponibiliza a liberação 
desse documento, exclusiva-
mente, pela Secretaria Exe-
cutiva de Controle Urbano 
(Secon), a antiga Dircon.
Com a mudança da legis-
lação, queremos incluir a Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe) 
no processo de liberação do alvará. Através de uma parceria entre 
a Prefeitura e a Jucepe, o documento temporário será entregue ao 
responsável em até 72 horas. Mais uma vez nossa meta é garantir 
agilidade aos processos.

3 – No ano passado, nossos clientes tiveram problemas com a 
cobrança da taxa sobre Atividades Potencialmente Geradoras 
de Incômodo (APGI) a estabelecimentos instalados em shop-
pings centers ou que exercem atividades  que não justificam 
a cobrança. Será feita alguma revisão no cadastro dos contri-
buintes que pagam a APGI?

A atividade para qual incide a APGI é vinculada ao CNAE-Fiscal (Clas-
sificação Nacional de Atividades Econômicas-Fiscal) que, como o pró-
prio nome diz, cabe a um órgão federal coordenar que, neste caso 

é a Secretaria da Receita Federal. Quando uma empresa está sendo 
criada, ela lista as atividades que pretende desempenhar e para tais 
atividades existe um código CNAE. Cabe à Prefeitura somente co-
brar ou não a APGI de acordo com o que prevê esse código.  

4 – A concessão de incentivos com isenções ou reduções de 
tributos municipais para alguns setores da economia já é uma 
realidade. Existem planos de ampliar estes incentivos para no-
vos setores? Se sim, quais seriam?

No momento, não existe nenhum estudo em andamento para a con-
cessão de novos incentivos fiscais.

5 – Reformas de estabelecimentos, especialmente em áreas 
antigas, costumam adiar a instalação ou ampliação de empre-
sas devido às exigências que precisam ser cumpridas e o res-
trito quadro de fiscais municipais para dar prosseguimento aos 
processos. O que a Prefeitura do Recife planeja para melhorar 
esta situação?

Antes de qualquer autorização de reforma em imóveis incluídos em 
Zona Especial de Preservação Histórico (ZEPH), a Prefeitura do Re-
cife consulta três órgãos - a Diretoria de Preservação do Patrimônio 
Cultural (DPPC), da Secretaria de Cultura do Município, a Funda-
ção do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) 
e o Instituto do Patrimônio Histórico a Artístico Nacional (Iphan). É 
necessário esperar o tempo das três análises, pois só depois dessas 
consultas as reformas são liberadas. O procedimento executado pela 
Prefeitura do Recife hoje precisa passar por todas as etapas determi-
nadas para garantir maior segurança dentro desse processo. Não é 
por acaso que a autorização precisa ser minimamente analisada pe-
las três esferas do governo: municipal, estadual e federal. Acredito 
que essa atuação conjunta vai dinamizar o serviço prestado. Afinal, a 
ZEPH é uma área que exige a análise de cada caso específico.
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Recife e Caruaru recebem curso sobre 
Desoneração da Folha de Pagamento

Com o objetivo de preparar os participantes 

acerca dos cuidados especiais quanto à 

apuração do PIS e Cofins, 

o SESCAP-PE promoveu o 

curso Intensivo PIS/PASEP e 

Cofins, no dia 11 de abril. Com 

uma carga horária de 8h, o curso foi 

ministrado pelo contador e especialista 

em Gestão Tributária, Rômulo Albuquerque 

Silva, que abordou entre os tópicos sobre: 

O SESCAP ofereceu nos dias 09 e 10 de 

maio, em Caruaru e Recife, o curso sobre 

Desoneração da Folha de Pagamento. 

Na oportunidade, o advogado, professor 

e consultor, José Alfredo Prado Júnior, 

Escrituração 

Fiscal Digital 

da contribuição do 

PIS/Pasep e da Cofins; 

Aspectos conceituais das 

abordou no conteúdo programático, 

entre outros pontos: comentários à Lei 

nº 12546/2011 e novas alíquotas sobre o 

faturamento. O evento foi bastante elogiado 

pelos alunos. 

contribuições do PIS/Pasep e da Cofins; e 

Casos especiais de apuração. Já no dia 

12, o mesmo instrutor conduziu o curso 

sobre IRPF Avançado, também na sede 

do Sindicato. A finalidade foi atualizar os 

profissionais já atuantes na entrega de 

declarações de IRPF acerca das matérias e 

legislações que regem as peculiaridades de 

declarações.

16 Treina SESCAP

6 – O Sescap-PE é, tradicionalmente, um parceiro no apoio 
ao desenvolvimento econômico do Recife, colaborando 
para a abertura e funcionamento das empresas e o cum-
primento das obrigações fiscais. O que a Prefeitura planeja 
para facilitar a instalação de empreendimentos na capital?

O primeiro passo da nossa gestão para facilitar a instalação de 
empreendimentos vai ser dado com a adesão à REDESIM. Quan-
do esse processo for finalizado, o empresário recifense vai dar 
entrada na Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe), e, automa-
ticamente, todos os órgãos responsáveis por esse procedimento 
vão tomar conhecimento do processo, agindo de forma coorde-
nada e ágil. 

Em paralelo à essa iniciativa, a Prefeitura do Recife vai executar 
uma série de ações para incentivar a pequena economia da cida-
de; com a capacitação da mão de obra, por exemplo; o que vai 
dinamizar e fortalecer a base econômica dos pequenos e micro-
empreendedores, além dos empreendedores individuais. Nosso 
intuito é dinamizar e incentivar a cadeia produtiva dessa fatia para 

fortalecer a base econômica da cidade.

Dentro dessas ações, a Prefeitura vai estimular o desenvolvimen-
to de negócios relacionados a práticas sustentáveis e de proteção 
ambiental, fortalecendo o sistema de incentivo ao empreendedo-
rismo. Vamos ofertar capacitação em gestão de pequenos e médios 
negócios. A iniciativa servirá como complemento da qualificação 
profissional. Além disso, a disponibilização de um sistema de micro-
crédito e incubadora de empresas para viabilizar a competitividade 
de novos negócios, como está elencado no Programa de Governo 
da minha gestão.

Outra meta da Prefeitura é atrair para a cidade a instalação de ins-
titutos que tragam pesquisas, desenvolvimento e inovação para a 
região, através de uma parceria com o Governo de Pernambuco. 
Apesar de o Recife não ter mais condições de disputar grandes 
plantas industriais, por absoluta falta de grandes espaços, nós que-
remos aproveitar o perfil empreendedor da população que, aliado 
às universidades e centros acadêmicos, formarão um atrativo para 
esse tipo de atividade.

Cursos sobre IRPF Avançado e Intensivo 
PIS/PASEP e Cofins são realizados no SESCAP
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Economia e Finanças

Grosso. E foi defendida ainda, a ajuda 
para que as empresas do Simples Nacional 
implantem a nota fiscal eletrônica, que 
acelera o ressarcimento de créditos 
tributários, os impostos pagos a mais, que 
precisam ser devolvidos.

Fim da substituição tributária: uma 
busca das MPE’s
Os representantes das micro e pequenas 
empresas solicitaram o fim da substituição 
tributária sobre o Imposto de Circulação 
de Mercadorias e Serviços, aquele que é 
de responsabilidade dos Estados. O pedido 
aconteceu durante uma audiência realizada 
no dia 08/04, na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado. 

Eles afirmam ainda que o sistema prejudica 
as empresas que optaram pelo Simples 
Nacional, porque as empresas de pequeno 
porte acabam pagando a mesma alíquota de 
ICMS que as médias e grandes empresas.

Segundo o presidente da Confederação 
Nacional das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, José Tarcísio da Silva, 
a substituição tributária encarece o 
Simples Nacional, sistema simplificado de 
recolhimento de tributos federais, estaduais 
e municipais, por causa da alíquota do 
ICMS, que é cobrada quando uma micro 
ou pequena empresa compra produto de 
uma indústria inscrita no regime especial de 
cobrança do imposto estadual.

Através da substituição tributária do 
ICMS, os estados centralizam a cobrança 
do imposto no início da cadeia produtiva 
nas indústrias, liberando o recolhimento 
do tributo na comercialização. 
Esta medida não representa 
desoneração para o 
consumidor, pois só muda 
o momento da cobrança, 
mas na teoria, deveria 
aliviar a carga tributária 
para os comerciantes.

Para as empresas inscritas no Simples 
Nacional, a substituição tributária resulta 
no pagamento de mais tributos. Isso se 
dá porque as MPE’s pagam a mesma 
alíquota de ICMS que as médias e grandes 
companhias. No Simples Nacional, a 
alíquota do ICMS varia de 1,25% a 3,95%. 
No entanto, as MPE pagam, em média, 
6,3% ao comprarem um produto de 
uma empresa que opera no regime de 
substituição tributária.

Silas Santiago, secretário executivo do 
Comitê Gestor do Simples, concorda que 
a falta de tratamento diferenciado para as 
micro e pequenas empresas na substituição 
tributária, acaba resultando em prejuízos 
para o segmento. 

Para reduzir o impacto da substituição 
tributária sobre as companhias de menor 
porte, foi sugerido que os estados 
reduzam o valor do ICMS 
recolhido pelas micro e 
pequenas empresas, 
como já acontece 
nos estados de 
Santa Catarina 
e Mato 

O sistema prejudica 
as empresas que 

optaram pelo 
Simples Nacional, 

porque as empresas 
de pequeno porte 

acabam pagando a 
mesma alíquota de 

ICMS que as médias 
e grandes empresas

af_integrar_fev13.indd   17 16/5/2013   16:29:31



MAR/ABR 2013

18 Entrevista

Nos últimos cinco anos, a imagem do pro-
fissional da contabilidade evoluiu muito. 
Um dos fatores determinantes foi o forte 
investimento em melhorias, tais como, os 
programas de capacitação e qualificação 
profissional, os exames de Qualificação 
Técnica e de Suficiência, a incorporação da 
responsabilidade social e é claro, a conver-
gência das normas contábeis brasileiras aos 
padrões internacionais. Tantas mudanças 
positivas já vêm fazendo com que entidades 
públicas, empresas, assim como Instituições 
de Educação Superior, dentre outros, reco-
nheçam o valor da profissão. No entanto, 
alguns segmentos menos informados ainda 
possuem uma imagem deturpada do profis-
sional contábil.

Pensando nisso, o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), em conjunto com ou-
tros órgãos e lideranças, lançou no dia 18 
de março o projeto “2013: Ano da Conta-
bilidade no Brasil”. Uma campanha que visa 
à valorização da classe contábil e será de-
senvolvida ao longo do ano vigente, através 
de diversas ações que abordarão temas de 
fundamental importância nos mais variados 
meios de comunicação. De acordo com o 
presidente do CFC, contador catarinense 
Juarez Domingues Carneiro, a ideia de es-
colher 2013 como o Ano da Contabilidade 
veio a partir da comprovação do crescimen-
to da profissão dentro e fora do Brasil, prin-
cipalmente na última década. “Ao que tudo 
indica, este ano, o Sistema CFC/CRCs che-
gará a 500 mil profissionais registrados”, falou. 

Oficialmente, a profissão reúne hoje 486 mil 
profissionais, 81 mil organizações e 450 mil 
alunos de Ciências Contábeis. O trabalho 
desses cerca de 500 mil profissionais re-
gistrados como contadores ou técnicos de 
Contabilidade envolve mais de 2,5 milhões 
de pessoas, entre empresários, empreen-
dedores, docentes, consultores e outros. 
Mas uma grande maioria desconhece a real 
importância do profissional da contabilidade 
para o País. 

2013: Ano da Contabilidade no Brasil
Muito bem, imaginem a contabilidade como 
a ciência que cuida da saúde financeira das 
pessoas e das empresas, sendo responsável 
pelos aspectos quantitativos e qualitativos 
do indivíduo e do patrimônio de uma orga-
nização, tratando de registrar toda a natu-
reza econômica financeira. Logo, o conta-
bilista seria o doutor por trás de toda essa 
organização.

Para Juarez Domingues, valorizar o profis-
sional da contabilidade e mostrar à socie-
dade a importância do trabalho por ele de-
senvolvido é um dos objetivos da campanha 
em questão. Desta forma, as pessoas terão 
a oportunidade de enxergar a área contá-
bil como uma ciência mais ampla, que pode 
oferecer mais do que apenas registrar dé-
bito e crédito e cálculos de tributos. “Que-
remos mostrar o que está acontecendo em 
termos de trabalho e serviços prestados em 
uma campanha de conscientização, pois a 
contabilidade é a ciência da informação e 
qualquer decisão de uma empresa ou de 
uma família necessita de informações que a 
contabilidade oferece”, explicou.

Verdade seja dita, desde que o Brasil adotou 
por completo as Normas Internacionais de 
Contabilidade, a carreira se destacou no ce-
nário mundial. De acordo com o presidente 
do Conselho Regional de Contabilidade em 
Pernambuco (CRC-PE), José Eraldo Lucio 
de Oliveira, é a hora de a classe contábil 
mostrar o seu valor. “A classe contábil está 
num momento de maior responsabilidade, 
pois está no centro do processo de con-
vergência das normas internacionais para o 
Brasil. Acima de tudo, é o momento da sua 
valorização”, disse. Momento que também 
exige mais atenção dos profissionais contá-
beis que atuam em um mercado de traba-
lho com domínio tecnológico de conteúdos 
multidisciplinares, como o Sistema Público 
de Escrituração Digital (Sped), o Extensi-
ble Business Reporting Language (XBRL), o 
International Financial Reporting Standards 
(IFRS) e outros. As inovações modificaram 

também a metodologia dos cursos de Ciên-
cias Contábeis. As faculdades buscam atua-
lização a fim de formar profissionais capazes 
de atuar no mercado cada vez mais exi-
gente. Para isso, foram incluídas disciplinas 
práticas, com a presença de empresários e 
profissionais da contabilidade.

Cresce procura por cursos

De acordo com o Ministério da Educação, 
no segundo semestre de 2012, a procura 
por cursos de Ciências Contábeis dobrou, 
colocando a profissão entre as dez carreiras 
mais procuradas pelos jovens no Brasil.

Para Rodrigo Luan Cordeiro Neves, 21 
anos, estudante do primeiro período do 
curso de Ciências Contábeis de uma facul-
dade da Região Metropolitana do Recife, a 
opção pelo curso surgiu a partir de uma su-
gestão de um gestor da empresa onde ele 
trabalha que viu no jovem a possibilidade 
de crescimento profissional. “O mercado 
é muito acessível e a sugestão não poderia 
ter sido melhor, pois é uma área de muitas 
oportunidades e existe grande chance de eu 
ser promovido na minha empresa”, falou.

Segundo o presidente do CFC, Juarez Do-
mingues, que também é presidente do Gru-
po Latinoamericano de Normatizadores de 
Informações Financeiras, “muitos estudan-
tes de graduação conseguem emprego ou 
estágio no primeiro semestre do curso”, 
concluiu. Recentemente, uma pesquisa re-
alizada nos Estados Unidos mostrou que a 
ocupação contábil está entre as melhores 
para se conseguir emprego.
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Quando um time de futebol está ganhando, 
logo se busca observar as razões pelas quais 
os resultados positivos estão sendo alcança-
dos. Com uma empresa a história não é di-
ferente. Geralmente, isso acontece quando 
se consegue manter a equipe alinhada, con-
fiante e comprometida com o mesmo pro-
pósito. Desta forma, não há empresa que 
resista sem filosofia de trabalho, muito me-
nos aquela que sobreviva sem resultados.

No entanto, assim como os times, existem 
negócios mais interessantes e alinhados que 
outros que apenas sobrevivem. Apostar no 
diferencial é uma excelente maneira de se 
destacar, em vez de ser apenas mais um na 
multidão, afinal, por qual razão os patroci-
nadores deveriam investir no time quando 
existem tantos outros? E por qual razão 
os cliente deveriam comprar da empresa, 
se os preços em geral são basicamente os 
mesmos?

Para o administrador e escritor, Jerônimo 
Mendes, eis uma questão que vale a pena 
parar para investir tempo e reflexão. Jerô-
nimo compartilha alguns insights que, de 
acordo com ele, vão mudar a maneira das 
pessoas pensarem a respeito do seu negó-
cio e da sua equipe:

1. Você não administra mais um Ponto 
de Venda qualquer: Na prática, 
você pode administrar um 
negócio que concentra um alto 
volume de dinheiro, mas o lucro de-
pende da eficiên-
cia e requer 
competên-
cias que 

O que fazer para elevar o padrão do 
seu negócio?

vão além de abrir e fechar o caixa todos os 
dias. Sem uma gestão profissionalizada, es-
tratégia convincente e diferencial nos seus 
produtos e serviços, não há negócio que 
resista.

2. Você não precisa mais de auxiliares, 
atendentes e telefonistas: esses nomes 
são convenções estabelecidas pela legisla-
ção, sindicatos e planos de cargos e salários. 
O que sua empresa mais precisa é de cola-
boradores alinhados e comprometidos com 
a filosofia de trabalho adotada para o negó-
cio, não importa o cargo ocupado.

3. Você não precisa mais de uma ban-
deira ou de uma marca específica: O 
nome ajuda, mas o relacionamento com os 
empregados, o seu jeito de fazer negócio 
e a sua maneira de tratar os clientes farão 
toda diferença. Se a marca fizesse tanta di-
ferença assim, o padrão de atendimento da 
maioria não seria aquela lástima que esta-
mos acostumados a encontrar.

4. Você não vende mais um simples 
produto, serviço ou mercado-
ria: O que o cliente mais 
deseja é visual, como-
didade, cordia-
lidade, 

bom atendimento, rapidez e eficiência. O 
preço é importante, mas a sua filosofia de 
trabalho com foco no cliente é ainda mais 
importante.

19Gestão S.A.

Apostar no 
diferencial é 

uma excelente 
maneira de 
se destacar, 

em vez de ser 
apenas mais 

um na multidão
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Você pensou em baixar uma imagem em 
alta resolução em menos de cinco segun-
dos? E fazer download de uma música nes-
se mesmo tempo? Pois bem, a tecnologia 
da quarta geração de telefonia móvel (4G), 
está chegando à vida do brasileiro. Para 
aqueles que utilizam aplicações mais “pe-
sadas”, como serviços multimídia, antes 
acessado com qualidade apenas através de 
banda larga fixa, o sonho de utilizar os re-
cursos com velocidade, vai virar realidade. 
Novas aplicações de TV online, broadcas-
ting, telemedicina e governo eletrônico, 
devem surgir até 2014. Isso sem falar no 
acesso e compartilhamento de fotos e ví-
deos que vai passar a acontecer num piscar 
de olhos. Mas ainda não temos muito que 
comemorar.

Tanta evolução exige que as operadoras 
(Oi, Tim, Vivo e Claro) se preparem para 
atender às necessidades do mercado, que 

há muito tempo vem in-
vestindo pesado em 

novas tecno-
logias, onde 

celulares, ta-

Tecnologia 4G ainda é motivo de 
preocupação

blets e laptops poderão ter acesso à 
web com uma velocidade até dez 
vezes maior que a atual. 

De acordo com o ministro das 
comunicações, Paulo Bernardo, o 
Brasil está muito à frente do que 
se esperava. “As cidades que hoje 
passam a contar com a 4G estão na 
vanguarda da tecnologia. Para termos 
uma ideia, no ano passado, durante as 
Olimpíadas, Londres não dispunha dessa 
tecnologia”, explicou. A cobertura 4G, que 
começou a funcionar primeiro em Brasí-
lia, uma das 11 cidades pioneiras na oferta 
desse serviço em toda a América Latina, Já 
está sendo implantada nas cidades-sedes da 
Copa das Confederações.

Velocidade 

A expectativa de que a tecnologia funcione 
é grande, mas segundo Eduardo Levy, pre-
sidente do Sindicato Nacional das Empresas 
de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e 
Pessoal (SindiTelebrasil),  a Copa das Confe-

derações será sem 
4G em boa par-

te das cidades, 
pois em quatro 

das seis que sediarão os jogos neste ano, as 
operadoras estão enfrentando sérias dificul-
dades “Em uma situação convencional, eu 
deveria estar neste momento sendo pres-
sionado pelo Procon, prefeituras e socieda-
de para investir mais e agilizar a colocação 
das antenas, mas nós que estamos tendo 
que pressionar para nos deixarem cumprir 
a nossa obrigação”, critica.

Uma coisa é certa: é preciso agir em tem-
po hábil, pois durante os jogos, quando a 
concentração de brasileiros e estrangeiros 
nos estádios, hotéis, restaurantes e pontos 
turísticos das cidades, triplicar o movimen-
to, as pessoas vão querer registrar e com-
partilhar os momentos que estarão vivendo 
através de mensagens enviadas por telefone 
e, principalmente, postar vídeos e fotos nas 
redes sociais. Esbarrar na dificuldade de 
acesso vai deixar o Brasil muito mal na fita.

20 e-mundo

Tanta evolução exige 
que as operadoras se 

preparem para atender às 
necessidades do mercado 
que há muito tempo vem 

investindo pesado em 
novas tecnologias
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Quando dormir se torna uma missão 
quase impossível

A hora de dormir, para muitos, é um dos 
momentos mais esperados. Quando final-
mente corpo e mente, descansam da agi-
tação do dia e recarregam as baterias para 
o dia seguinte. Mas para algumas pessoas, 
esse é o início de uma luta intensa na bus-
ca pelo sono. A dificuldade em começar 
ou manter o sono pode deixar qualquer 
indivíduo ainda mais cansado, sonolento e 
com dificuldade de concentração. É quan-
do conseguir dormir se torna uma missão 
quase impossível.

Em mulheres a insônia é ainda mais pre-
sente. Isso acontece por causa das várias 
fases da vida e alteração hormonal ao lon-
go do dia, seja na TPM, durante o perío-
do de gestação, na fase pós-parto ou até 
mesmo na menopausa.

De acordo com o ginecologista, José Ben-
to, acredita-se que a mulher tenha uma 
predisposição genética a esse distúrbio 
devido aos diversos tipos de preocupa-
ção. “Além das preocupações das mulhe-
res com o trabalho, filhos e com a casa, 
outros problemas como estresse, ansie-
dade e também dores causadas pela en-
xaqueca ou pela fibromialgia, dificultam o 
relaxamento do cérebro e causa insônia”, 
explicou.

Nessa fase, até o menor ruído, como de 
uma cortina balançando, pode ser respon-
sável pela perda do sono, pois a pessoa 
simplesmente não consegue se desligar 
das coisas ao seu redor. Mas de acordo 
com a neurologista, Andrea Barcelar, é 
importante se levantar mesmo assim, para 
que o sono da próxima noite seja melhor, 
já que estará “acumulado”.

Para Andrea, “a ausência do sono vai se 
tornando forte aliado no aparecimento 
de doenças, como hipertensão, diabete e, 
obesidade”, explicou ela salientando que 
dentre os problemas ainda estão à alte-
ração de humor e principalmente, o co-
meço de um dos mais perigosos males da 
alma, a depressão. 

• Organizar o tempo
• Deitar sempre no mesmo horário
• Fazer atividade física
• Reservar um tempo para cuidar 
de si
• Não cochilar em outros horários 
do dia

• Comer muito ou alimentos pesados
• Ingerir bebidas com cola, mate ou 
cafeína.
• Fazer exercício físico
• Deixar o ambiente iluminado

Em mulheres a insônia 
é ainda mais presente. 

Isso acontece por 
causa das várias fases 
da vida e alteração 
hormonal ao longo 
do dia seja na TPM, 
durante o período de 
gestação, na fase pós-
parto ou até mesmo 

na menopausa.

O que faz bem O que faz mal 
(antes de dormir)
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Filme - Faroeste Caboclo, de 
René Sampaio 

João do Santo Cristo (Fabrício Boliveira) deixa 
Salvador em busca de uma vida melhor e parte 
para Brasília no início dos anos 80 em busca de 
seu sonho. Lá, ele conhece Maria Lúcia (Ísis Val-
verde), uma menina linda por quem se apaixona 
e decide mudar de vida para viver um futuro 
melhor, mas o envolvimento dele com o tráfico 
de drogas pode colocar tudo a perder, também 
praticado por Jeremias (Felipe Abib), um rico 
traficante local que viria a se tornar seu grande 
rival. O filme com a direção de René Sampaio 
foi inspirado na famosa canção de Renato Russo, 
gravada pela banda Legião Urbana.

Site – Médicos Sem Fronteiras

Médicos Sem Fronteiras é uma organização 
médico-humanitária internacional independen-
te e comprometida em levar ajuda às pessoas 
que mais precisam. Também é missão de MSF 
tornar públicas as situações enfrentadas pelas 
populações atendidas. São cerca de 30 mil pro-
fissionais de diferentes áreas, espalhados por 
mais de 60 países, atuando diariamente em si-
tuações de desastres naturais, fome, conflitos, 
epidemias e combate a doenças negligenciadas. 
Acesse o  http://www.msf.org.br/

CD e DVD - Mariene de Castro: 
Ser de Luz

A baiana que está conquistando o Brasil, e can-
tou no show do último réveillon da praia de 
Copacabana para mais de 2 milhões de pessoas, 
emprestou sua voz e toda sua emoção para uma 
homenagem à Clara Nunes no álbum “Ser de 
Luz”. Composto por um repertório com músi-
cas que foram sucesso na voz da Clara Nunes, 
como: “Guerreira”, “Morena de Angola”, “Feira 
de Mangaio”, “Conto de Areia”, entre outros, 
este trabalho traz lindas recordações sendo in-
terpretada por essa exímia artista que encanta a 
todos com o seu talento.

Livro - Subliminar: Como o 
Inconsciente Influencia Nossas 
Vidas - 1º Edição

Você acha que sabe como e por que faz suas es-
colhas? Suas preferências políticas, a gorjeta que 
dá ao garçom, aquele colega de trabalho com 
uma cara tão amigável de quem você desconfia e 
até a pessoa com quem você se casa não são op-
ções tão objetivas assim. Por trás do pensamento 
consciente, age uma parte desconhecida de sua 
mente. É disso que trata aqui Leonard Mlodinow, 
o sempre brilhante, preciso e divertido autor de 
O andar do bêbado. Depois de ler Subliminar, a 
sua vida nunca mais será a mesma. Esta maravi-
lhosa jornada pelo inconsciente fará você olhar 
para si mesmo (e para os outros à sua volta) de 
uma nova maneira. 

#Ficadica

• DATACONTE ASSESSORIA CONTABIL LTDA – ME

• EA CONTABILIDADE EIRELI

•  LOCUS CONTABIL LTDA – ME

• MARIA DO SOCORRO GALDINO DE OLIVEIRA

• SENSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA – ME

• SERCONTA - SERVICOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA

 

Novos Associados
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