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EXPEDIENTE

Iniciamos o ano 2016 com muitas expectativas e novos 
projetos estão sendo desenhados para o SESCAP-PE, entre 
eles, a realização do 9º Encontro das Empresas de Serviços de 
Pernambuco, em março, na cidade de Caruaru-PE. 
Com o tema ‘Gestão e Inovação Para Superar Desafios’, o 
SESCAP-PE deseja fortalecer as empresas associadas e filiadas, 
visando contribuir para que os participantes possam superar 
com maior facilidade o desafio de obter crescimento econômico 
em 2016, superando as expectativas de recessão, projetadas 
para o cenário nacional. 
Lastimamos que para este ano, o Brasil esteja com a expectativa 
de ultrapassar um recorde alcançado apenas em 1931, quando 
em decorrência do crash da bolsa de valores de 1929, o país 
amargou dois anos consecutivos de recessão econômica.
Como tecnicamente 2014 foi considerado um ano de recessão, 
projeta-se assim um recorde - nada desejado por nós brasileiros 
- de três anos consecutivos de recessão econômica. Apesar de 
todos os esforços, os governos estaduais e Federal têm cometido 
sucessivos erros que impedem a retomada do crescimento da 
economia. Com ânsia de recuperar as receitas perdidas com 
a queda da arrecadação tributária, nossos gestores evitam 
promover o devido equilíbrio das contas públicas e insistem no 
sucessivo aumento da carga tributária. 
Paralelo a isso, alguns expedientes utilizados por órgãos da 
gestão pública agravam ainda mais a situação. Infelizmente o 
aumento da carga tributária reduz a capacidade de consumo 
das famílias brasileiras e contribui de forma negativa com o 
agravamento dos efeitos da crise econômica em Pernambuco e 
nos demais estados. 
Contudo, governante algum quer arriscar tomar as devidas 
medidas para correção da estrutura da máquina pública. E 
ano após ano, o Brasil vem amargando as consequências das 
irresponsabilidades ou omissões de seus gestores, tendo como 
impacto imediato o crescimento da inflação, o aumento do 
desemprego e a redução do poder de compras dos brasileiros, 
dificultando de sobremaneira a retomada do crescimento 
econômico de nossa Nação.

Jogos SESCAP-PE serão realizados no 1º 
semestre e 2016
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um dos parceiros
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Jogos SESCAP-PE serão realizados 
no 1º semestre de 2016

Uma tradição do Sindicato, os Jogos 
SESCAP-PE/AESCON/PE costumam 
movimentar, durante o segundo 
semestre, as empresas do setor de 
serviços e seus colaboradores. Mas em 
2015, em decorrência dos preparativos 
e realização da 16ª CONESCAP, os 
jogos foram adiados para o primeiro 
semestre de 2016.
O torneio é esperado principalmente 

Uma conquista muito comemorada 
entre os atletas/contabilistas que, na-
quele ano, seguiram uma programação 
de treinamentos físicos e táticos equi-
parados aos de jogadores de clubes 
profissionais, tudo para formar uma 

porque promove a interação entre 
as equipes de futebol feminino e 
masculino, dominó e canastra. A 
disputa é acirrada e os vencedores 
carimbam passaporte para os Jogos dos 
Contabilistas Brasileiros (JOCOBRAS), 
que reúne profissionais da contabilidade 
de várias regiões do país. 
JOCOBRAS – Terá sua quinta edição 
realizada entre os dias 26 e 29 de 

maio de 2016, na cidade de Caxias do 
Sul – RS. A última edição do evento 
esportivo aconteceu entre 24 e 26 de 
julho de 2014, em Maringá-PR, com a 
participação de cerca de 800 pessoas, 
entre atletas e lideranças contábeis. E 
Pernambuco foi sucesso com o Futsal 
masculino do SESCAP-PE que sagrou-
se campeão do IV JOCOBRAS.

4 Realizações SESCAP-PE

equipe organizada e competitiva, e as-
sim garantir a tão almejada medalha de 
ouro para o estado de Pernambuco. 

É hora de preparar as equipes e as tor-
cidas. Em breve, o SESCAP-PE estará 

divulgando a data de início dos Jogos 
que servirão de seletiva para o V JO-
COBRAS e vale muito a pena fazer par-
te desses momentos de total interação.
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Jantar dançante marca 
confraternização do SESCAP-PE 

Declara que Eu Gosto: 
está chegando a hora 
de cair na folia com 
o maior bloco das 
empresas do setor de 
serviços 
Falta muito pouco para a festa mais tradicional e esperada do estado 
de Pernambuco. E pelo terceiro ano consecutivo, o SESCAP-PE 
sairá nas ruas de Recife levando o maior arrastão das empresas do 
setor de serviços do estado para declarar o mais puro e verdadeiro 
amor ao Carnaval com o bloco “Declara que eu gosto”. 

Se os outros anos foram bons, este promete ser ainda melhor. O 
Declara que Eu Gosto sairá no dia 4 de fevereiro, com concentração 
a partir das 18h. 

O tradicional desfile pelas principais ruas do Recife Antigo ocorrerá 
às 20h. As camisas serão vendidas pelo preço de R$ 40,00 caso 
sejam adquiridas na sede do SESCAP-PE, localizada na Rua José 
Aderval Chaves, nº 78, sala 407, em Boa Viagem.

5Realizações SESCAP-PE 

A noite de 4 de dezembro foi especial 
para os colaboradores e associados do 
SESCAP-PE que marcaram presença 
no ‘Jantar Dançante’ realizado pelo 
Sindicato, no restaurante Estrela do 
Mar, no bairro da Madalena, em Recife. 

O momento também reuniu 
representantes do setor de serviços 
contábeis e de assessoramento para 
comemorar o sucesso de 2015 com 
as grandes ações que beneficiaram 
diretamente a classe envolvida, como 

os novos convênios e parcerias com 
as entidades ligadas ao Sindicato e, é 
claro, a realização da 16ª CONESCAP 
no estado de Pernambuco. 
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Desoneração da Folha aconteceu no dia 26/11
No dia 26 de novembro foi realizado 
o curso “Desoneração da Folha: 
As Novas Regras da Contribuição 
previdenciária Sobre a Receita Bruta”, 
ministrado via web pelo consultor 
e advogado especialista na área 
trabalhista e previdenciária, José 
Alfredo Prado Junior, teve em seu 
conteúdo programático: regras para 
construção civil; enquadramentos na 
desoneração; décimo terceiro salário; 
e retenção de INSS na prestação de 
serviço.
O evento foi uma oportunidade para 
profissionais das áreas de administração 
de pessoal, fiscal, contábil, assessorias 

e consultorias jurídicas tirarem todas 
as dúvidas sobre assunto que ainda 
abordou o programa compensação de 

créditos previdenciários com a CPRB, 
informações nas obrigações acessórias, 
entre outros.

Cursos UniFenacon
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Notícias Relacionadas

Seminário da JUCEPE teve 
SESCAP-PE como um dos parceiros 

O SESCAP-PE, representado pelo 
seu presidente Albérico de Morais, 
participou no dia 27 de dezembro 
de um seminário realizado pela Junta 
Comercial de Pernambuco (JUCEPE), 

no auditório do Centro Administrativo 
do Moda Center de Santa Cruz do 
Capibaribe, no Agreste pernambucano. 

O Sindicato, o Conselho Regional de 
Contabilidade (CRCPE) e a Câmara 

dos Dirigentes Lojistas (CDL), de Santa 
Cruz do Capibaribe, foram parceiros 
da JUCEPE na realização do evento que 
teve como objetivo abordar assuntos 
relacionados ao registro empresarial. 



8

NOV/DEZ 2015 | JAN 2016

Agenda do TREINA SESCAP 
e cursos já realizados
Para o 1º semestre de 2016, o SESCAP-PE irá intensificar ainda mais a realização de cursos do Treina SESCAP, e os cursos da 
UniFenacon continuarão sendo vendidos na loja do shopping RioMar. Acompanhe os cursos que foram destaque:

O auditório do SESCAP-PE recebeu empresários da área contábil e administradores para o workshop “O Contador e o Gestor”, 
ministrado pelo consultor e especialista em Qualidade na Prestação de Serviços e Gestão Organizacional, Paulo Adloff.

Modelo de gestão, estrutura e identidade organizacional, gestão de qualidade e ferramentas de gestão foram alguns dos assuntos 
que fizeram parte do conteúdo programático do curso. 

Para esclarecer a dúvidas referentes à nova tributação do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS), o SESCAP-PE e o CRCPE realizaram uma Mesa 
Redonda sobre o tema no dia 16 de dezembro. Como palestrante, o auditor fiscal 
do Tesouro Estadual e instrutor da Escola Fazendária da SEFAZ-PE, Glenilton 
Bonifácio dos Santos. 

O momento ocorreu por meio de investimento solidário de duas latas de leite em 
pó, que foram doadas à Casa de Apoio e Acolhimento à Criança e Adolescente 
de Serra Talhada.

O Contador e o Gestor” aconteceu em 25/11 

Mesa Redonda abordou “A nova tributação do ICMS”

Curso Treina SESCAP8
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Novos associados
Convênio em Destaque 9

IOB 

Instituto Cervantes 

ASSCONTA 

PROSOFT 

GREEN CONSULTORIA

Omie

GOOD PE 

Faculdade Anchieta

Farmácia Independente

Com a IOB Folhamatic EBS, o convênio 
pretende levar aos contabilistas 
associados ao Sindicato, um conjunto 
de benefícios baseados nas necessidades 
do profissional. Para os associados serão 
disponibilizados informativos diários, com 
as alterações legais nas esferas, Federal e 
Estadual; acesso a Loja Virtual IOB, onde o 
associado poderá adquirir produtos e serviços em condições 
diferenciadas; realização de Palestras Técnicas Presenciais 
sobre a área Contábil, Fiscal, Societária, Trabalhista e 
Previdenciária, ministradas por especialistas do grupo IOB e 
acesso ao simulado do Exame de Suficiência.

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

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

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

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

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

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

A parceria garante 
consultoria nas 
p l a t a f o r m a s 
Microsoft, Lotus e 
Linux. São serviços 
que envolvem atividades como: diagnóstico, 
instalação, configuração, implementação e 
correções.

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

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

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

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

Ao tomar conhecimento de ir-
regularidades e desvios de di-

nheiro público através de escândalos 
denunciados à sociedade brasileira, tais 
como: Vampiros da Saúde (1990-2004); 
TRT-SP (1992-1999); Banestado (1996-
2000); Sudam (1998/1999); Anões do 
Orçamento (1889-1992); Banco Mar-
ka (1999); Mensalão(2005); Operação 
Sanguessuga (2006); Operação Navalha 
(2007); Máfia dos Fiscais em São Paulo 
(2008); Operação lava-jato (2014 – em 
investigação), dentre outros, há a im-
pressão que os cidadãos são aneste-
siados de um escândalo para outro. O 
que parece natural - e é vergonhoso e 
pesaroso – é que em muitos destes es-
cândalos, profissionais da Contabilidade 
estiveram e estão envolvidos. É aí surge 
um questionamento: que atitudes éti-
cas seriam necessárias para que os pro-
fissionais da Contabilidade pudessem 
ser exemplo positivo, diante de uma 

sociedade corrompida de seus valores 
mínimos de dignidade e respeito ético 
uns com os outros? Uns dos princípios 
basilares em todos os países desenvol-
vidos é a conduta ética ilibada. 

A ética fundamenta-se, 
precipuamente, no res-
peito da pessoa humana. 
Desta forma, para se fa-
lar de ética, é condição 
sin equa non esclarecer 
que não se trata de algo 
novo, tão pouco de algo 
que esteja, agora, na 
moda. Ela surgiu desde 
quando o homem come-
çou a despertar que era 
um ser racional e livre, 
porém, que para conviver em socieda-
de, era preciso assumir responsabilida-
des e, sobretudo, respeitar o espaço do 
seu semelhante.

“A ética 

fundamenta-se, 

precipuamente, 

no respeito 

da pessoa 

humana.”

O Profissional da 
Contabilidade no 
país do jeitinho Antonio 

Carlos Ribeiro

Assim, esses espaços de respeito ao 
semelhante estão sendo demolidos da 
conduta de alguns indivíduos que pro-
curam somente o TER em detrimento 
do SER. O respeito pelo outro é com 

base no que você tem a 
oferecer, o amigo útil. O 
que dá direito a alguém 
desviar dinheiro que se-
ria destinado a saúde 
pública, ou furar a fila, 
de enganar ao seu seme-
lhante? Independente do 
que seja essa ou aque-
la conduta, avaliando o 
grau de efeitos causados, 
a questão perpassa pela 
ética. Através da educa-

ção, precisamos constantemente en-
sinar as coisas certas e desgostar das 
coisas erradas, pois a ética tem como 
finalidade o bem. Neste entendimento, 
a ética existe para as pessoas e não tem 

10

A
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“para que sejamos 
profissionais 
integrais, é 

necessário que 
divulguemos e 

apliquemos, perante 
a sociedade, os 

princípios e valores 
éticos da profissão.”

como ela colher os seus frutos se ficar 
somente presa a códigos. O que pre-
cisa é haver consciência ética durante 
as nossas ações, perante o nosso seme-
lhante, pois as nossas ações revelam o 
nosso caráter. Como agimos, revela-
mos quem somos. 

O cenário atual pelo qual passa a so-
ciedade brasileira nos conduz a fazer 
algumas reflexões de nossas condutas 
éticas, pois a busca desenfreada por ter 
dinheiro pode manifestar uma varieda-
de de condições que afastam dos ob-
jetivos da ética. Além disso, o excesso 
de desejos por bens materiais paralisa 
a vontade do indivíduo 
em querer adquirir 
aquilo de maneira lícita, 
e aí passa a desejar su-
prir necessidades que 
surgem da ganância, 
do querer sem preci-
sar dedicar esforços 
maiores. E o apóstolo 
Paulo aponta que o di-
nheiro é a raiz de todo 
mal. Neste sentido, há 
de se entender que não 
existe nenhum proble-
ma em possuir as coisas de forma lícita. 
Agora, enriquecimento ilícito, ganância 
financeira e se utilizar de meios inde-
vidos para obter vantagens financeiras, 
em detrimento do outro, é, no mínimo, 
uma conduta abominável. 

Ao provocarmos essa reflexão, preten-
demos conscientizar os profissionais da 
Contabilidade a exercermos as nossas 
atividades com dignidade e honradez, 
como sabiamente colocadas pelo pre-
sidente da AAC, “para que sejamos 

profissionais integrais, é necessário que 
divulguemos e apliquemos, perante a 
sociedade, os princípios e valores éticos 
da profissão.” Permeado por este dese-
jo é que desenvolvermos esse repensar 
sobre a importância e o sentido da ética 
para nossa profissão, que no desempe-
nho das funções, se deve ter qualidades 
e atributos que são indispensáveis para 
desenvolver o trabalho com eficácia. 
Essas finalidades e virtudes vão traçar 
o perfil do profissional ético, contri-
buindo para o enriquecimento de sua 
atuação profissional. O Prof. Lopes Sá 
(1996, p. 151) afirma que as “virtudes 

básicas profissionais 
são aquelas indispensá-
veis, sem as quais não 
se consegue a realiza-
ção de um exercício 
ético competente, seja 
qual for a natureza do 
serviço prestado.”

Diante do exposto, 
salientamos que os 
profissionais da Con-
tabilidade deverão im-
buir-se de uma postura 
ética perante as organi-

zações, não se deixando manipular por 
atitudes inescrupulosas que venham 
mais tarde prejudicar a sua carreira 
profissional. Portanto, a educação do 
caráter do sujeito moral deve domi-
nar racionalmente impulsos e desejos, 
orientando a vontade rumo ao bem 
e à felicidade, para conduzi-lo como 
membro da coletividade sócio-políti-
ca, atuando harmonicamente, entre o 
caráter do sujeito virtuoso e os valores 
coletivos.

Os profissionais da Contabilidade de-
vem atribuir valores às suas ações e a 
ética está diretamente relacionada a es-
ses valores, aos princípios da dignidade, 
do respeito às pessoas, da boa educa-
ção, não possuindo, pois, caráter legal.  
Na visão do Institute of Certified Ma-
nagement Accountants e o Institute of 
Management Accountants, os padrões 
de conduta ética a serem seguidos pe-
los profissionais de Contabilidade estão 
relacionados com as responsabilidades 
de desenvolverem suas atividades de 
acordo com o grau de competência, 
confidencialidade, integridade e objeti-
vidade.

Certamente por prestar serviços e 
informações relevantes à sociedade 
como um todo, é que o profissional da 
Contabilidade deve transmitir confian-
ça na execução de seus trabalhos. Essa 
confiança se conquista com o domínio 
técnico específico e atualizado e, com o 
mesmo grau de importância, através da 
conduta ética do profissional.

Conclui-se, assim, que ao viver em um 
país marcado por um número tão alto 
de infrações éticas, a exemplo da cor-
rupção, torna-se essencial para os pro-
fissionais da Contabilidade a concepção 
de que a ética é vital no exercício pro-
fissional.

Antonio Carlos Ribeiro da Silva  é 
contador, pedagogo, psicopedagogo, 
licenciado em Técnicas comerciais, 
bacharelando em Teologia, especialista 
em Contabilidade Gerencial, mestre em 
Contabilidade e doutor em Educação. 
Vice-presidente Técnico do CRCBa, 
presidente da Fundação Visconde de 
Cairu e atua como professor da UFBA e 
UNEB.

Artigo
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16ª CONESCAP foi um sucesso! 
E vai deixar saudades...  

Matéria da Capa
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Matéria da Capa

Comissão Organizadora da 16ª CONESCAP 
comemora o sucesso do evento.
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16ª CONESCAP foi um sucesso! E 
vai deixar saudades...  

         estado de Pernambuco 
vivenciou, por três dias, de 

11 a 13 de novembro, momentos 
inesquecíveis, com muita informação, 
troca de conhecimentos e interação 
entre profissionais do setor de serviços 
do país. A 16ª Convenção Nacional 
das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas 
(CONESCAP), reuniu no Centro 
de Convenções de Pernambuco 
(CECON-PE), participantes de 
vários lugares do Brasil, bem como 
convidados, autoridades políticas e 
setoriais.

Uma realização do SESCAP – 
Pernambuco, que teve como grande 
organizadora a FENACON, a 
décima sexta edição da CONESCAP 
debateu “As Empresas de Serviços, 
o Governo e Sociedade em Debate”, 
com a participação de um público de 
aproximadamente 2 mil pessoas. 

Na noite de abertura, estiveram 
presentes ao palco de honra o 
presidente da FENACON e da 
CONESCAP, Mário Emir Berti; o 

presidente do SESCAP-PE e vice-
presidente do evento, Albérico de 
Morais; a presidente da Comissão 
Organizadora de eventos da 
CONESCAP, Alba Rosa Ananias; o 
prefeito do Recife, Geraldo Júlio; o 
prefeito de Olinda, Renildo Calheiros; 
o controlador Geral do Estado 
(representando o governador Paulo 
Câmara), Rodrigo Amaro; o presidente 

do Conselho Federal de Contabilidade, 
José Martonio Alves Coelho; o 
secretário Executivo do Comitê 
Gestor do Simples Nacional, Silas 
Santiago; a presidente da Academia 
Brasileira de Ciências Contábeis, Maria 
Clara Bulgarim; o superintendente do 
Sebrae-PE, José Osvaldo de Barros; 
o presidente da OAB – PE, Pedro 
Henrique Reynaldo Alves; o presidente 
do Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco, Geraldo Batista e 
o prefeito do município de Moreno, 
Adilson Gomes (representando todos 
os outros prefeitos do estado).

Na CONESCAP foram exibidos 
importantes painéis e atividades 
relacionadas, com profissionais 
renomados nas suas áreas de atuação. 
Para acompanhar a rica programação, 
os participantes se dividiam e, assim, 
lotavam os três auditórios (Boa 
Viagem, Brum e Ribeira) e salas (Recife, 
Tamandaré e Gravatá) do CECON-PE. 
Destaques para as Palestras Magnas do 
ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, 
ética e política nos negócios”, moderada 
pelo presidente da FENACON, Mario 

Matéria da Capa

Doutora Mara Behlau e Maria Clara Bugarim 
(pres. ABRACICON).

Consultor Walter Longo e Geraldo Batista 
(pres. CRCPE).

O
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Berti; do especialista em comunicação, 
Walter Longo, que abordando “Gestão 
na Era Pós Digital”, teve como 
moderador o presidente do CRCPE, 
contador Geraldo Batista; e do doutor 
Augusto Cury,  Felicidade Roubada - 
Enfrentando os Fantasmas da Emoção 
que Furtam Nossa Qualidade de Vida”, 
mitigada pelo presidente do SESCAP-
PE, Albérico de Morais. 

Ao final, Albérico chamou Mario 
Berti para, juntos, anunciarem os 
vencedores dos principais prêmios da 
CONESCAP: Uma Harley Davidson 
e um carro 0Km, que tiveram como 

ganhadores, dois participantes de 
Pernambuco, sendo um de Recife, 
capital pernambucana, e o outro do 
município de Gravatá, Agreste do 
estado.

Emocionados, Berti e Albérico 
chamaram ao palco os membros da 
Comissão Organizadora do Evento 
(COE), e ratificando o sucesso 
da Convenção, Berti agradeceu a 
dedicação e hospitalidade de todos, 
declarando que sentirá saudades do 
“aconchego e tratamento caloroso do 
povo pernambucano”.

Em seguida, o presidente da 
FENACON anunciou a cidades de 
Manaus como eleita para sediar a 17ª 
CONESCAP. A presidente do Sescon 
Amazonas, Cristina Gonzaga, lembrou 
a organização do Estado de Amazonas 
na realização de grandes eventos, 
como a Copa do Mundo em 2014 e a 
culinária típica da região. Ela mostrou 
um vídeo apresentando a capital 
Manaus e seus atrativos.

Na última noite do evento, o “Carnaval 
Multicultural de Olinda e Recife” deu 
o tom da festa de encerramento. O 
Bloco Carnavalesco “Declara que eu 
gosto” do SESCAP-PE arrastou os 
foliões pelo grande salão da casa de 
eventos. 

Os artistas pernambucanos deram 
continuidade à animação: Petrúcio 
Amorim encantou com o seu forró 
apaixonante; e Alceu Valença fez o 
público delirar com suas canções 
românticas e, em seguida, cair no 
passo do Frevo. 

A 16ª CONESCAP foi frevo, forró, 
abraço apertado e muita emoção. 
Foi auditório lotado, feira de 
negócio de primeira qualidade que 
muito contribuiu para a economia 
de Pernambuco e também foi de 
palestrantes renomados. Um grandioso 
evento que entrou pra história e, 
certamente, deixará saudades.  

Matéria da Capa

Doutor Augusto Cury e Albérico de Morais 
(pres. SESCAP-PE).

Ex-ministro Joaquim Barbosa e Mario Berti 
(pres. FENACON).
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Matéria da Capa

Joaquim Barbosa recebe certificado de participação.

Público lotou o auditório Boa Viagem, no CECON-PE.

 Manaus sediará a 17ª CONESCAP, em 2017. 
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Matéria da Capa

Harley Davidson: Vencedora recebe prêmio.

Presidentes entregam chave de 
automóvel a ganhador do prêmio.

Encerramento com shows de 
Petrúcio Amorim e Alceu Valença.

Ganhador do prêmio.
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Em Parceria

PDCA: método transmite 
conhecimento gerencial 
com foco em resultados
Você já ouviu falar em PDCA? Pois 
bem, trata-se de uma ferramenta de 
gestão, bastante conhecida no universo 
da administração geral, que tem como 
principal objetivo melhorar e aperfeiço-
ar os processos que envolvem a gestão 
de uma empresa. 

O ciclo possui quatro etapas bem de-
finidas, tendo início pelo planejamento 
(Plan = Planejamento), que foca na 
parte estratégica por meio de levanta-
mento e análise das informações. Em 
seguida ocorre a execução (Do = Exe-
cução), de tudo que é planejado, geran-
do a necessidade de uma avaliação do 
que foi realizado, ou seja, o processo 
de checagem (Check = Verificação). 
Por fim, toda essa análise e levanta-
mento implica na ação (Act = Ação) e 
possíveis correções dos problemas en-
contrados.

Em 2004, os consultores em gestão 
Afrânio Belo e Anderson Luis se co-
nheceram em uma empresa pernam-
bucana de acumuladores de energia, e 
lá, aprenderam o método PDCA para 
aplicar nos centros de distribuição da 

empresa espalhados pelo Brasil. O 
trabalho serviu de experiência, e logo, 
eles se tornaram especialistas em im-
plantação de gestão através do método 
PDCA. A parceria deu vida à empre-
sa Green Desenvolvimento Gerencial 
que, atualmente, tem mais de 40 pro-
jetos, sendo 30 implantados e 10 em 
processo de implantação. 

Hoje, são atendidos clientes de todos 
os seguimentos e portes, com planos 
de ação inseridos em agências que vão 
de oito a 4 mil funcionários e fatura-
mento variando entre 700 mil a 250 
milhões por ano. 

De acordo com Anderson 
Luis, o gestor resol-
ve as necessidades 
emergenciais ou 
situações espe-
cíficas, sem ter 
que investir 
na contrata-
ção de no-
vos profis-
sionais ou 
num trei-

4 etapas do PDCA:

PLAN – Identificam junto com o cliente os 
problemas prioritários da organização, analisando 
suas causas fundamentais e traçam um plano de 
ação adequado.

DO – Ajudam o cliente a colocar o plano em prática, 
fornecendo o conhecimento e apoiando a execução das 
ações planejadas.

Após a implantação do PDCA 
conseguimos conciliar qualidade e 
grandes resultados, pois a metodologia 
aplicada pela Green Desenvolvimento 
Gerencial tornou possível gerenciar e 
monitorar de forma eficaz toda a rotina 
da empresa.

Milson Carvalho - diretor da Emecinco 
Contabilidade e Consultoria Empresarial
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Em Parceria

F (81) 99142-0387
www.greendg.combr

GREEN CONSULTORIA

CHECK – Ajudam o cliente a acompanhar todas 
as ações planejadas e a verificar se as metas foram 

atingidas.

ACT - Eles ajudam o cliente na elaboração de planos 
adicionais para garantir que as metas preestabelecidas sejam 

atingidas, além de padronizar as melhores práticas. 

namento que pode demandar um tem-
po maior do que o disponível. “O foco 
principal do serviço é a busca da efici-
ência operacional nas organizações, ou 
seja, fazer mais com menos, através do 
método PDCA, utilizando todo o co-
nhecimento do profissional especialista, 
reduzindo custo fixo e ganhando em 
agilidade e eficiência”, explicou o con-
sultor e administrador.

Empresas de classe mundial já utilizam 
o PDCA nos seus sistemas de gestão há 
várias décadas, tais como Ambev, Ger-
dau, Votoratim, Banco Itaú, Baterias 
Moura, Vitarella, entre outras. 

O sucesso do modelo de gestão defen-
dido pela Green Desenvolvimento Ge-
rencial chamou a atenção do SESCAP-
-PE, resultando numa feliz parceria que 
vai beneficiar os associados do Sindica-
to com um valor diferenciado do ofere-
cido para as demais empresas. 

Vale deixar claro que os projetos são 
definidos de acordo com as necessi-
dades específicas de cada empresa, 
sempre com o objetivo de orientar, 
acompanhar e participar ativamente 
da implementação do novo sistema 
de gestão. O desafio é fazer com que 
a própria organização aprenda a con-
duzir sozinha sua nova gestão. A Gre-
en Desenvolvimento Gerencial presta 
consultoria a 23 organizações contábeis 
e o método tem promovido mudanças 
significativas no ambiente profissional, 
seguido de resultados satisfatórios.

Afrânio Belo e Anderson Luis

O gerenciamento da rotina nos ajudou a disseminar em nossos colaboradores 
o ‘sentimento de dono’. A Green Desenvolvimento Gerencial ensina através do 
método PDCA que cada um é responsável por uma meta e por prestar contas 
dela na reunião mensal, se sentindo fundamental para a obtenção de resultados.

Geraldo Queirós - diretor-presidente da ASSCONTA
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As alterações 
no sistema 
tributário do 
Brasil    

É difícil entender o sistema tributário 
do Brasil. Um país que mais perde 
tempo para gerenciar tributos: 2,6 mil 
horas por ano, segundo levantamento 
do Banco Mundial, e 
possui dívidas ativas 
com a União, Estado 
e municípios, além 
de disputas judiciais 
e administrativas que 
geram pendências da 
ordem de R$ 5 trilhões 
e um gasto de R$ 50 
bilhões por ano para as 
empresas.

E esse problema está 
longe de ser resolvido. 
Por dia, são criadas 31 
novas regras tributárias. A isenção de 
PIS e Cofins sobre produtos da cesta 

básica está entre um dos impasses 
do sistema brasileiro que foi parar no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). “Para 
se ter uma ideia, foram necessários três 

anos para decidir que 
a farinha de rosca não 
é isenta, apesar de o 
favor fiscal se aplicar 
à farinha de trigo e 
ao pão”, explicou um 
advogado tributarista. 

De acordo com ele, 
distorções podem fazer 
com que uma empresa 
que é mais eficiente e 
mais conservadora na 
parte tributária, e que 
vai parar na justiça para 

saber se usa ou não o benefício fiscal, 
se torne menos competitiva do que a 

concorrente, que não paga o imposto 
porque simplesmente desconhece as 
obrigações.

São tantos os itens para dar conta que 
empresas e escritórios de advocacia 
reforçam seus departamentos 
tributários para atender a demanda. 
O custo anual, estimado pelo Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário 
(IBPT), é de R$ 50 bilhões, e para evitar 
que possíveis alterações publicadas 
no Diário Oficial da União (DOU) 
do Estado e do município passem 
despercebidas, os escritórios delegam 
a alguns funcionários a missão de lerem 
diariamente os periódicos.

Com informações: Portal da classe contábil

   ... distorções podem 
fazer com que uma 
empresa que é mais 

eficiente e mais 
conservadora na parte 

tributária, e que vai parar 
na justiça para saber se usa 
ou não o benefício fiscal, se 
torne menos competitiva 

do que a concorrente, que 
não paga o imposto porque 
simplesmente desconhece 
as obrigações.

Por Michelly Nunes

20 Notícia



21

NOV/DEZ 2015 | JAN 2016

1 - RESPONSABILIDADE CIVIL 
PROFISSIONAL: Garante indeniza-
ção decorrente de ações e/ou omissões 
consequentes de atos de negligência, 
imperícia e/ou imprudência, cometidas 
involuntariamente pelo Segurado con-
tra terceiros no exercício de sua ativi-
dade profissional.
2 - DANO MORAL: É resultante de 
risco coberto pelo seguro. Estará co-
berto também o dano moral conse-
quente de difamação, calúnia e injúria 
cometida não intencionalmente pelo 
Segurado.
3 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
E CUSTAS JUDICIAIS: Dentro do li-
mite máximo da importância segurada 
prevista no contrato de seguro, a se-
guradora responderá, também, pelas 
custas judiciais do foro cível, pelos ho-
norários de advogados e pelas demais 
despesas relacionadas com o processo 

e a defesa do Segurado, devidamente 
comprovadas e relacionada a um risco 
coberto pelo seguro.
4 - ATO DOLOSO DE FUNCIO-
NÁRIOS: O seguro garante prejuízos 
a terceiros resultantes da fraude, de-
sonestidade - ato doloso de qualquer 
empregado e, contanto que o Segura-
do não seja o autor de tal ato, ou tenha 
participação dele.
5 - EXTRAVIO, FURTO, ROUBO 
DE DOCUMENTOS: Danos e prejuí-
zos a terceiros, resultantes de extravio, 
furto ou roubo de documentos, pelos 
quais seja legalmente responsável, ex-
clusivamente na prestação de serviços 
profissionais.        
6 - DESPESAS COM MÍDIA PARA 
GERENCIAR CRISE DE IMAGEM:
Crise de imagem - A perda de imagem 
e reputação, devido a reclamações de 

terceiros, resultantes de falhas da pro-
fissão e, divulgadas em Mídia (rádio, 
televisão, internet, jornais ou perió-
dicos de circulação local, regional ou 
nacional) e que influenciem ou possam 
influenciar no andamento das atividades 
profissionais.   
Despesas com Mídia - Gastos com 
anúncios em veículos de comunicação 
e imprensa para resposta à crise de 
imagem. Dá cobertura ainda, aos 
gastos com contratação de pessoal 
externo especializado em estratégia 
de “marketing” visando minimizar 
os efeitos do evento, bem como 
contratação de serviços advocatícios 
para respaldo legal na resposta à crise 
de imagem.
Serviço:
E-mail: rc.contadores@yahoo.com.br 
Contatos: 81- 999741170 (Ricardo 
Neves) e 81- 988020115 (Maria José)

Seguro de 
Responsabilidade Civil 
para contadores

O Seguro de Responsabilidade Civil pro-
fissional garante aos profissionais autô-
nomos e escritórios de contabilidade a 
indenização de valor gerado em decor-
rência de erros ou omissões ocorridas 
durante a prestação do serviço. 

O dano pode ser patrimonial (pecuniá-
rio) ou extrapatrimonial (moral). Os dois 
tipos podem ser cumuláveis, ou seja, em 
caso de erro, tanto pode existir o dano 

material, como o dano moral.

É claro que quem opta pela adesão es-
pera não ter a necessidade de utilizar 
o serviço. O que garante a atrativida-
de das apólices é a segurança que elas 
oferecem, seja no caso de perdas tradi-
cionalmente cobertas, como roubo ou 
danos a carros e imóveis, ou em casos 
mais específicos, quando profissionais 
de diversas áreas correm o risco da res-

ponsabilização por falhas – o Seguro de 
Responsabilidade Civil Profissional, que 
ganha cada vez mais espaço junto aos 
contadores. 

Essa proteção exclusiva para riscos de 
responsabilidade profissional está dis-
ponível para pessoas físicas e jurídicas, 
e o contabilista que contratar um Segu-
ro de Responsabilidade Civil estará aco-
bertado nas seguintes situações: 

Por Michelly Nunes

Economia e Finanças 
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e-Mundo 

Mais segurança: 
de dados e de vida 

A tecnologia está por todos os lugares, 
de várias maneiras e para todas as 
idades. Desde jogos online para crianças 
até sapatos com GPS para localizar 
idosos. O acesso à internet está cada 
vez mais fácil e, nos dias atuais é muito 
comum as pessoas compartilharem 
informações via mensagens através 
de aplicativos e e-mails. Mas é preciso 
cautela ao utilizar programas e 
dispositivos desconhecidos.

Ao acessar a internet, a pessoa fica 
exposta a inúmeras ameaças. Basta 
apenas uma página errada para colocar 
em risco todos os dados e informações 
pessoais, como senhas de conta 
bancária, fotos, arquivos e conversas. 

É importante reforçar as boas práticas 

Por Michelle Telino

na web. Então, antes de tudo, é 
preciso deixar o equipamento (celular, 
computador, tablete) seguro, com 
a instalação de um bom antivírus 
reconhecido e aprovado por institutos 
como AV-Comparatives e AV-TEST, por 
exemplo, que avaliam a capacidade 
de softwares que combatem possíveis 
ameaças de vírus. As opções são 
variadas e, atualmente, há bons nomes 
disponíveis de forma gratuita. 

Os melhores antivírus gratuitos

- 360 Total Security 
- Avira Free Antivirus 
- AVG AntiVirus Free 
- Avast Free Antivirus 
- Windows Defender

É necessário atualizar o navegador 
(Firefox, Chrome, Microsoft Edge) que é 
utilizado para acessar o mundo virtual, 
já que a exposição a ameaças é grande 
se o aplicativo estiver desatualizado. 
Outra dica importante é a instalação de 
um Antimalware/ Antispyware, que evita 
que spywares sejam instalados nos 
dispositivos (de forma sutil) e roubem 
informações secretas.

Um meio de manter a informação 
segura é a criptografia, que através 
de programas específicos garante a 
proteção dos dados de modo que 
apenas emissor e receptor consigam 
compreendê-la. 

Com informações: Intel Security,Portal 
Terra e CanalTech.
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Crise oportunidades para a 
sua empresa crescer 

A crise também gera oportu-
nidades”, é  o que muitos 

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

É na crise que as empresas organizadas 
crescem. Os riscos existem, mas  para 
que o empreendimento encontre 
maneiras de capitalizar os desafios 
a longo prazo, o ideal é encontrar 
equilíbrio entre a razão e a emoção 
para superar barreiras e corrigir erros 
cometidos.

Com informações: 
O Portal da Administração
Revista Gestão e Negócios
Harvard Business Review Brasil

Por Michelle Telino

Razão X Emoção

Atenção empresário! 

É importante criar novos paradigmas de mercado:

• Reduza imediatamente seu grau de endividamento;

• Prepare-se para uma redução de vendas e pedidos;

• Revise seu mix de produtos e serviços;

• Otimize processos produtivos;

• Avalie a possibilidade de downsizing;

• Invista em marketing;

• Participe de eventos setoriais;

• Seja criativo.

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

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

Gestão S.A. 

“
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Contribuição previdenciária: 
isenção é uma conquista do 
SESCAP-PE 

A ação consiste na dispensa do INSS 
- Instituto Nacional do Seguro Social, 
sobre algumas parcelas e recuperação 
do que foi pago relativo aos 5 (cinco) 
últimos anos a serem compensados no 

recolhimento futuro, à razão de 30% 
por mês. 

Os Associados do SESCAP-PE foram 
dispensados pelo Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), em decisão definitiva 
com trânsito em julgado, de pagar 
as contribuições para o INSS sobre 
as seguintes rubricas pagas aos seus 
funcionários: 

Ivo Barboza é advogado e 
diretor jurídico do SESCAP-PE.

• Aviso prévio indenizado;

• Auxílio creche;

• Auxílio combustível;

• Abono férias (impetrante e impetrado 
concordam acerca da não incidência da 
contribuição previdenciária, portanto 
extinção do processo sem resolução de 
mérito por falta de interesse de agir);

• Auxílio educação;

• Convênio saúde; 

•  Licença prémio;

• As Férias indenizadas (impetrante 
e impetrado concordam acerca 

Por Ivo Barboza 

da não incidência da contribuição 
previdenciária, portanto extinção do 
processo sem resolução de mérito por 
falta de interesse de agir);

• Primeiros 15 dias para tratamento de 
saúde;

• Salário maternidade.

Além da dispensa de pagamento 
do INSS sobre as parcelas acima, o 
associado tem direito de recuperar o 
que pagou relativo aos últimos 5 (cinco) 
anos. Assim, ele deve levantar o que 
pagou nos últimos 5 anos, e compensar 
do futuro recolhimento à razão de 30% 
ao mês.

Se você é associado do SESCAPE, 
verifique se o seu nome está na relação 
anexa à ação e, se estiver, você está 
dispensando de pagar as contribuições 
do INSS sobre as parcelas acima, 
relativas aos seus funcionários dos 
escritórios associados. 

SESCAP-PE em Ação
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O que fazer para se destacar na crise? 
Inovação, criatividade e qualidade nos 
serviços são ingredientes indispensáveis 
para qualquer organização. Para isso, 
faz-se necessário compreender que o 
único e verdadeiro diferencial nesse ce-
nário são as pessoas.

As empresas já sabem que o desenvol-
vimento profissional representa chaves 
que abrem ou fecham as portas e o 
bom gestor de negócios vem buscan-
do maximizar oportunidades para a sua 
empresa, através de melhoria dos ní-

Em 2015 o programa concedeu o Selo 
de qualidade PQEC a 33 empresas no 
estado e Pernambuco. Para 2016, as 
empresas interessadas em agregar mais 

veis de competência da sua equipe. 

O Programa de Qualidade das Empre-
sas Contábeis (PQEC) é uma ação do 
SESCAP-PE e da AESCON-PE - voltado 
exclusivamente para os associados do 
Sindicato -, em parceria com a MA&S 
Desenvolvimento Gerencial, criado 
com o objetivo de estimular as empre-
sas do setor a aprimorarem a prestação 
dos serviços contábeis, estimulando a 
qualificação e chamando a atenção para 
aspectos técnicos, funcionais e de in-
fraestrutura. Aquelas que atenderem aos 

credibilidade à imagem com a aquisição 
da certificação podem requerer a sua 
adesão ao programa. O regimento 
e os demais arquivos referentes à 

requisitos do programa, ao final, são bene-
ficiadas com o Selo PQEC de qualidade. 

O programa de qualidade visa esta-
belecer regras, provocar discussões e 
reflexões que promovam nas empre-
sas de contabilidade, a consciência da 
importância de se aprimorar os méto-
dos gerencias e, consequentemente, 
a qualidade dos serviços prestados de 
forma permanente, através do estabe-
lecimento e fortalecimento constante 
de critérios que sirvam como base de 
avaliação.

certificação PQEC estão disponíveis no 
site do SESCAP-PE.

Especial PQEC

PQEC: está chegando 
a hora da sua 
empresa garantir 
selo de excelência 
nos serviços 
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#Ficadica

CD: Gal Costa – Estratosférica 

“Não pense que me apaixonei por mim/Bom é 
ver-me assim/De fora de si”, canta Gal Costa em 
Sem Medo Nem Esperança, música que abre 
Estratosférica, seu novo disco moderno, de sons 
contemporâneos, que amplia o diálogo com a 
cena musical atual sem negar o passado pop da 
cantora. Comemorando 50 anos de carreira e 
prestes a completar 70, Gal chega leve, jovial e até 
roqueira, com canções inéditas e acompanhada 
de jovens músicos e compositores como Marcelo 
Camelo, Mallu Magalhães, Céu, Criolo, Jonas Sá 
e Lirinha (ex-Cordel do Fogo Encantado), mas 
também bebe da fonte de Marisa Monte, Arnaldo 
Antunes e, como quase sempre, Caetano Veloso. 
Gal Costa se reinventou, e como vinho, ficou 
ainda melhor!

Livro: O executivo sincero: 
Revelações subversivas e 
inspiradoras sobre a vida 
nas grandes empresas
Autor: Adriano Silva

Editora:  Rocco

Jornalista e empresário com mais de duas 
décadas de experiência em cargos de direção 
em corporações como Editora Abril e TV Globo, 
Adriano Silva narra, em tom de conversa franca, 
o que observou do mundo do trabalho e das 
relações profissionais em O executivo sincero. 
O livro é o primeiro de uma trilogia que aborda 
temas múltiplos – dos códigos de vestimenta ao 
excesso de reuniões, da importância de um chefe 
‘entrar em campo’ e mostrar, na prática, por que 
é um líder à necessidade de ouvir para liderar – 
que interessam a todos que buscam um lugar ao 
sol no árduo mundo do trabalho.

Filme: No Coração do Mar 

Direção: Ron Howard

Elenco: Chris Hemsworth (Owen Chase), 
Benjamin Walker (George Pollard), Cillian Murphy 
(Matthew Joy), Ben Whishaw (Herman Melville), 
Brendan Gleeson (Old Thomas Nickerson), 
Charlotte Riley (Peggy) e grande elenco.

Gênero: Aventura, Fantasia.

Classificação: Não recomendado para menores 
de 14 anos.

Inverno de 1820. O navio baleeiro Essex parte em 
busca de óleo de baleia. O navio é liderado pelo 
nada experiente capitão George Pollard (Benjamin 
Walker), que tem Owen Chase (Chris Hemsworth) 
como seu primeiro oficial. Owen sonha em ser 
capitão e tem o objetivo de superar a meta traçada 
por seu empregador. Eles navegam por meses 
em busca de baleias, mas quando encontram se 
deparam com uma grande ameaça, uma gigantesca 
baleia branca que irá lutar por sua sobrevivência e 
acabará atacando o navio e sua tripulação.
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Novos Associados
SESCAP-PE

ORIENT CONTABIL

JULIA CLEONICE DE OLIVEIRA LUNA DOS SANTOS 

B&F ASSESSORIA 
CONTABIL LTDA – MECONTABILIZZE




