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EXPEDIENTE

Em abril deste ano, assumimos a diretoria do SESCAP-PE 
com muitas expectativas e com energia para cumprirmos 
com responsabilidade as metas da nova gestão. Em apenas 
um mês, conseguimos fazer do Recife a sede da próxima 
Convenção Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, Perícia e Pesquisas (16ª 
CONESCAP), maior e mais importante evento do setor 
de serviços. Trata-se de uma grande conquista para nós 
pernambucanos. Há 13 anos que nossa cidade não ocupava 
tamanho destaque no cenário nacional; a última convenção 
aconteceu aqui em 2001.

Desde a última convenção, realizada em 2013, em 
Gramado, levantamos a bandeira de Pernambuco e o nosso 
rico legado cultural. Agora, já estamos preparando tudo 
para recebermos com sucesso, em 2015, os mais de 2.500 
participantes vindos de vários lugares do Brasil. 

A 16ª CONESCAP é, portanto, a matéria em destaque 
desta edição da Integrar. Também trazemos informações 
sobre outras realizações de 2014, como reunião sobre o 
Programa de Qualidade das Empresas Contábeis (PQEC); 
a realização, em três shoppings da cidade, do Programa 
Declare Certo, que orientou a população sobre como 
declarar corretamente o Imposto de Renda; os cursos 
Unifenacon, dentre outros.

Com esta revista, levamos aos nossos associados as últimas 
informações sobre a nossa gestão, caminhando em busca de 
unirmos e fortalecermos a categoria. 

Desejamos uma ótima leitura!

Reuniões de Diretoria marcadas pela troca de 
gestão

Cursos Unifenacon -  Legislação previdenciária 

SESCAP-PE foi presença garantida no Bate-Bola 
Contábil da ABRACICON, em Recife

Business Intelligence e a Gestão Financeira 
das Empresas: Onde Informações Contábeis e 
Gerenciais se complementam
Por Ecio de Farias Costa
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Realizações SESCAP-PE

Consultor do PQEC se reúne 
com empresários contábeis 
para falar sobre o programa

Reuniões de Diretoria 
marcadas pela troca de 
gestão

Parcerias que proporcionam 
conhecimento

Declare 
Certo 2014 
foi realizado 
com sucesso 
nos shoppings 
do Recife

Incentivos Fiscais 
foi tema de 
Almoço-Palestra 

Orçamento para o ano de 2014, oitava 
edição do Encontro do SESCAP-PE e 
posse da nova diretoria foram alguns 
dos assuntos abordados na Reunião 
de Diretoria, realizada no dia 11 de 
março, com a última participação da 
contadora Alba Rosa Nunes como 
presidente da entidade. Já no mês de 
abril, sob o comando do presidente 
Albérico Xavier, a reunião entre os 

O SESCAP-PE realizou no dia 14 de março, uma palestra 
sobre o eSocial - sistema do Governo Federal que unifica 
as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais dos 
empregados – que este ano, passa a ser uma obrigação 
acessória para a Contabilidade empresarial. A palestra foi 
ministrada pela instrutora Viviane Rigloski.

Mais uma parceria do IOB e do SESCAP-PE para atualizar 
os associados e garantir mais qualidade no atendimento 
aos seus clientes. O encontro foi também solidário: os 
participantes doaram alimentos para uma instituição 
social.

No mês de abril, a 4ª edição do Declare 
Certo foi realizada com sucesso pelo 
SESCAP-PE. Foram mais de 380 
atendimentos, nos três shoppings da 
Região Metropolitana do Recife: RioMar, 
Plaza e Tacaruna. O projeto já é conhecido 
pela sociedade pernambucana, pois tem 
a finalidade de esclarecer as dúvidas 
dos contribuintes, com a colaboração 
de contadores voluntários do Sindicato, 
sobre como realizar corretamente a 
Declaração do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (DIRPF).

Projeto foi destaque na mídia 
pernambucana

O presidente do SESCAP-PE, Albérico 
Xavier e o diretor Administrativo 
Suplente, José Campos, participaram 
de entrevistas nas emissoras de rádio e 
Tv do estado de Pernambuco. Sempre 
se colocando à disposição da sociedade 
pernambucana, o Sindicato concedeu 
ainda, entrevistas aos três principais 
jornais impressos do estado (Folha de 
Pernambuco, Diário de Pernambuco e 
Jornal do Commercio).

Profissionais da contabilidade participaram no dia 29 
de maio, de Almoço-Palestra promovido pelo SESCAP-
PE. Com o tema “Incentivos Fiscais: Cuidados com os 
controles - Equipes Alinhadas”, o evento aconteceu 
no Hotel Manibu, em Boa Viagem. E para falar sobre 
essa temática como parte de um conjunto de políticas 
econômicas, o momento teve como palestrante, o 
consultor Admilson da Hora.

O consultor do Programa de Qualida-
de das Empresas Contábeis (PQEC), 
Mário Almeida, e os empresários con-
tábeis que farão parte do prêmio de 
qualidade de 2014, se reuniram em 
11 de março, para apresentação de 
dados das empresas que estão sendo 
capacitadas pelo PQEC. 

diretores aconteceu logo no dia 1º. 
Dos temas em pauta, as atividades do 
Declare Certo – programa que visa 
esclarecer as dúvidas da sociedade 
sobre a Declaração do Imposto de 
Renda da Pessoa Física (DIRPF) – que 
todos os anos ocorre nos principais 
shoppings da capital pernambucana; e 
os cursos Unifenacon. 

Mário deu orientações sobre gestão, 
estratégia e finanças. O consultor ain-
da chamou a atenção para os pilares 
que determinam o sucesso dos negó-
cios: técnica (25%), finanças, comer-
cial e pessoas e tecnologia.

Rota Contábil: 
presidente do 
SESCAP-PE 
prestigia programa 
do CRC-PE
Albérico Xavier prestigiou o programa Rota Contá-
bil, promovido pelo Conselho Regional de Contabi-
lidade de Pernambuco (CRC-PE), no dia 16 de 
maio, em Limoeiro, Agreste do Estado. Sob 
o mote “Estimulando o Desenvolvimento 
na Trilha do Conhecimento”, o presidente 
participou de debates e parabenizou a ini-
ciativa do CRC-PE que junto às regionais, 
realiza o evento com objetivo de se aproxi-
mar ainda mais dos contabilistas do interior 
de Pernambuco.

5Realizações SESCAP-PE 
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Notícias Relacionadas 

Atendimento: presidentes do SESCAP-PE e 
CRC-PE discutem melhorias com a JUCEPE

Vice-diretor 
do SESCAP-PE 
participa de reunião 
na FENACON

Caminhada Contabilista 
movimentou a classe contábil 

Tudo sobre IRPF, bolsa de 
valores, ganhos de capital e 
variáveis, foi tema de curso

Legislação previdenciária 

Retenção de Impostos 

Como conteúdo programático, o cur-
so “Tudo Sobre imposto de Renda de 
Pessoa Física + Descomplicando o 
IR em Bolsa de Valores + Ganhos de 
Capital e Variáveis”, realizado no dia 
27 de março, apresentou aos partici-
pantes os assuntos: situação dos con-

Sob o mote “Legislação Previdenciária 
e Atualizações”, o curso realizado no 
dia 10 de abril, explanou contribuições 
dos contribuintes individuais, dos se-
gurados facultativos, dos empregados, 
do trabalhador avulso e das devidas 
pelas empresas; recolhimento e seus 

No dia 30 de abril, a especialista em 
Auditoria e Controladoria Interna, 
professora Lúcia Young, ministrou 
a palestra “Retenção de Impostos e 
Contribuições na Prestação de Servi-
ços”. Dentre os conteúdos abordados: 
retenção das tributações (PIS-Pasep/

tribuintes; natureza dos rendimentos; 
deduções permitidas; base de cálculo 
e apuração do imposto; aplicação fi-
nanceira de renda fixa, entre outros. O 
momento a teve como palestrante o 
contador e advogado, especialista em 
tributos, Carlos Eduardo Marastoni.

O presidente do SESCAP-PE, Albéri-
co Xavier, acompanhado da contadora 
Alba Rosa Nunes e do presidente do 
Conselho Regional de Contabilida-
de (CRC-PE), Geraldo Batista, foram 
recebidos no dia 19 de março, pelo 
secretário geral da Junta Comercial 
de Pernambuco (JUCEPE), Alexandre 
Britto, e o vice-presidente, João Batis-
ta de Moura. Na reunião, que contou 
ainda com a presença do coordenador 
de Registro de Comércio da JUCEPE, 
Expedito Bandeira, foram apresenta-
das as iniciativas a serem tomadas para 
acelerar os processos e dar melhores 

No dia 4 de abril, o vice-diretor do SES-
CAP-PE, Ítalo Mendes, participou de reu-
nião, em Brasília-DF, com os diretores da 
Fenacon, Antonio Neves, Dorywilliams 
Botelho e José Luiz, para discutir melho-
rias no Sistema de Excelência em Gestão 
Sindical (SEGS), criado pela Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), para alinhar 
as práticas de gestão sindical entre todos 
os integrantes do Sistema Confederativo 
da Representação Sindical do Comércio 
(SICOMERCIO). O programa capacita lí-
deres e executivos sindicais para melhor 
atuarem em prol dos interesses das em-
presas que representam.

prazos; consulta tributária previdenci-
ária; retenção; e os aspectos gerais da 
desoneração da folha de pagamento. 

Como palestrante o advogado, espe-
cialista em Direito Positivo do Traba-
lho e Previdenciário, Leandro Lunardi.

condições de atendimento ao públi-
co. Um gráfico apresentado mostrou 
que 89,10% desses processos são 
entregues em 48 horas. Para melhor 

6 Realizações SESCAP-PE 

Cofins/CSLL); Imposto de Ren-
da na Fonte (IRF); ISS e a 
lista de serviços que estão 
sujeitos; e INSS e a retenção 
previdenciária da pessoa jurídica, seus 
conceitos básicos, hipóteses de reten-
ção e apuração da base de cálculo.

informar os associados e esclarecer 
dúvidas, a JUCEPE irá agendar uma 
palestra no SESCAP-PE. O evento será 
divulgado no site do Sindicato. 

Em clima de total interação, os re-
presentantes do SESCAP-PE partici-
param, no dia 26 de abril, da Cami-
nhada Contabilista, promovida pelo 
Conselho Regional de Contabilidade 
de Pernambuco (CRC-PE). 

Ainda em comemoração ao dia de-
dicado à categoria (25), o evento fez 
parte da programação da Semana 
do Contabilista do CRC-PE e reuniu 

dezenas de pessoas, com o objeti-
vo de promover qualidade de vida 
e bem-estar. Cada participante re-
cebeu um kit com camisa, boné e 
squeeze. Ao final do percurso, que 
contou com um mini trio elétrico 
para animar os atletas/contabilistas, 
todos receberam medalhas de par-
ticipação e brindes.



9

MAR/ABR/MAI 2014

8

MAR/ABR/MAI 2014

Delegação pernambucana participará do 
4º JOCOBRAS

SESCAP-PE foi presença garantida 
no Bate-Bola Contábil da 
ABRACICON, em Recife

Uma grande 
conquista:
16ª 
CONESCAP 
será no Recife 

No período de 24 a 26 de julho, SES-
CAP-PE estará em Maringá-PR, repre-
sentando o estado de Pernambuco no 
4º Jogos dos Contabilistas Brasileiros 
(JOCOBRAS). A delegação conta-
rá com equipes de futsal, futebol de 
campo, canastra e voleibol. O Sindica-
to terá ainda o apoio institucional do 
CRC-PE e do SINDICON.

De acordo com a organização do JO-
COBRAS, a expectativa é que os jogos 
reúnam cerca de oitocentas pessoas, 
entre atletas e lideranças contábeis.

Para os contabilistas interessados na 
modalidade futsal, os treinos estão 

O estado de Pernambuco recebeu, no dia 30 de maio, o projeto Bate-Bola Contá-
bil. Uma iniciativa da Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON) e 
do Ministério do Esporte, que foi desenvolvida com o objetivo de tratar de assun-
tos referentes a contabilidade e ao que está em evidência no Brasil e no mundo. 

Com o tema “A Copa do Mundo no Brasil”, o evento aconteceu no Golden Tu-
lip Recife Palace, em Boa Viagem, e contou com a participação da conselheira da 
ABRACICON, contadora Gardênia Maria Braga de Carvalho (representando a pre-
sidente, Maria Clara Bugarim), representantes de entidades contábeis de Pernam-
buco, empresários e grandes nomes da imprensa esportiva local.

Pelo SESCAP-PE, estiveram presentes: o presidente, Albérico Xavier; o vice-presi-
dente, Ítalo de Melo Mendes; a diretora de Eventos, Maria Dorgivânia Barbará e o 
diretor administrativo suplente, José Gonçalves Campos Filho.

sendo realizados nas terças e 
quintas-feiras, na quadra do 
Santa Cruz Futebol Clube, a 
partir das 21h45. Todos os 
profissionais que estiverem 
regulares ao Conselho e em 
dia com a contribuição sindi-
cal, estão aptos a participar 
desta preparação visando o 
credenciamento nos Jogos 
dos Contabilistas Brasileiros. 

A seleção acontecerá através 
de amistosos que serão realizados nas 
cidades que possuam a regional do 
CRC-PE e que os contabilistas mani-
festem interesse.

Agora é oficial. A capital pernambucana 
irá sediar a 16ª Convenção Nacional das 
Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas (16ª CONES-
CAP). 

A votação, aconteceu no dia 22 de maio, 
em Brasília, durante a reunião da Assem-
bleia do Conselho de Representantes 
(ACR) da FENACON. O momento con-
feriu ao SESCAP-Pernambuco o direito de 
trazer para Recife o maior e mais significativo 
evento do setor de Serviços. 

Abordando o tema “Cultura e desenvolvimento que 
pulsam por você”, o Sindicato preparou um vídeo institu-
cional com o objetivo de mostrar que Pernambuco está mais do 
que preparado para sediar a convenção e oferecer aos participantes a 
hospitalidade que o evento merece. 

Para o presidente do SESCAP-PE, contador Albérico Xavier, esta 
conquista foi de toda a classe contábil do estado de Pernambuco. 
“O nosso objetivo começou em 2013, na última convenção, em 
Gramado. Lá começamos a levantar a bandeira de Pernambuco 
e a divulgar o nosso rico legado cultural. Hoje podemos dizer 
que esta conquista é de toda a classe contábil pernambucana”, 
comentou Albérico, ressaltando que o SESCAP-PE está se pre-
parando para receber os mais de 2.500 participantes vindos de 
vários lugares do Brasil.

De acordo com a diretora de Eventos do sindicato, Maria Dorgivânia 
Barbará, “a décima sexta edição da CONESCAP, pelo que já está sen-
do discutido nas reuniões com a comissão organizadora do evento, 
será um verdadeiro sucesso!”.

Para inscrições e mais informações 
é necessário entrar em contato com 
a coordenação dos jogos, através do 
e-mail: jocobras@sescappe.org.br.

8 Realizações SESCAP-PE 9Realizações SESCAP-PE 
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Novos Associados10 Treina SESCAP

Treina SESCAP de 
2014 a todo vapor

Novos Associados
SESCAP-PE

Com a participação de profissionais de peso da área con-
tábil e administração fiscal, pessoal, consultoria jurídica e 
assessoria, os cursos do Treina SESCAP têm sempre como 
foco o setor de serviços. 

Com o projeto, o SESCAP-PE pretende levar ainda mais 
conhecimento e qualificação profissional. Fique por den-
tro dos nossos cursos e toda programação através do site 
www.sescappe.org.br.

IOB 

Unimed Recife 

Instituto Cervantes 
Com a IOB Folhamatic EBS, o convênio pretende levar aos 
contabilistas associados ao Sindicato, um conjunto de benefí-
cios baseados nas necessidades do profissional. Para os asso-
ciados 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; realiza-
ção 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 asso-
ciadas ao Sescap-PE, que 
estiverem em dia com suas 
obrigações sindicais.

O Instituto Cervantes é o mais novo parceiro do SES-
CAP-PE. O convênio tem por objetivo a realização de 
cursos de espanhol e ações culturais nas dependências 
da instituição, ou do Sindicato, ambos em Recife. Aos 
funcionários, alunos e associados ao SESCAP-PE, se-
rão oferecidos os seguintes descontos:

- 20% de desconto para pagamentos 
parcelados;
- 25% de desconto para pagamentos 
à vista;
- 25% de desconto tanto para paga-
mentos à vista como parcelados. 

Convênio em Destaque

PLATEC PLANEJAMENTO TÉCNICO E CONTÁBIL-ME
Associado em: 07/02/2014

ORGANIZAÇÃO ROCHA CONTABILIDADE LTDA-ME
Associada em: 12/02/2014

JM ÍCONE CONTABILIDADE LTDA-ME
Associado em: 31/03/2014

DIAS CONTABILIDADE LTDA
Associado em: 02/04/2014

ELITE CONSULTORES DO BRASIL LTDA
Associado em: 03/04/2014

CONTADORIA C BARROS SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI-ME
Associado em: 06/04/2014

PERFORMANCE CONTÁBIL LTDA-ME
Associado em: 07/04/2014

EL DA SILVA CONTABILIDADE-ME
Associado em: 08/04/2014

FÁBIO ALEXANDRE ARAGÃO-ME
Associado em: 14/04/2014

ESCONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-EPP
Associado em: 29/04/2014

ALSERCON LTDA-ME
Associado em: 21/05/2014

Vilage Marcas e Patentes
O convênio com a Vilage Marcas e Patentes vai remune-
rar 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 contrata-
dos. Entre alguns dos benefícios fornecidos aos associados 
está o desconto correspondente a 15% incidente sobre o 
valor dos honorários cobrados pela Vilage.
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12 Artigo

Business Intelligence e 
a Gestão Financeira das 
Empresas: Onde Informações 
Contábeis e Gerenciais se 
complementam

SESCAP-PE apresenta 
nova diretoria

om o advento de simplifica-
ções tributárias, como o SIM-

PLES Nacional e o Lucro Presumido, 
em muitos casos, pode-se perceber 
que as empresas, principalmente de 
micro e pequeno portes (MPEs), não 
se utilizam de todas as informações 
possíveis para determinar sua gestão 

financeira. A contabilidade é usa-
da para determinar 
os resultados e 
índices financeiros 
da empresa, mas 

Ecio de Farias Costa é Ph.D. em Eco-
nomia; professor de Economia pela 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e sócio da CEDES Consultoria e 
Planejamento.

terminam por não apresentar a rea-
lidade gerencial da mesma. Este fato 
é ainda mais agravado pelo alto grau 
de informalidade existente no seg-
mento das MPEs, principalmente, re-
sultando em informações distorcidas, 
mais favoráveis do que realmente são, 
quando fornecedores não operam na 
formalidade e, consequentemente não 
são computados na contabilidade da 
empresa ou, quando a própria empre-
sa não registra formalmente todas as 
suas vendas e os resultados oficiais são 
muitos ruins em termos de lucrativida-
de e grau de solvência, por exemplo. 

Desta forma, torna-se muito difícil 
fazer um acompanhamento dos 

resultados do crescimento da 
empresa ao longo do tempo, 
somente com informações 
geradas pela contabilidade.

Os serviços contábil e finan-
ceiro são de suma importância 

fiscal e gerencial, pois possibili-
tam a apresentação do compor-

tamento das contas financeiras, 
tais como o balanço patrimonial e 

resultado financeiro, demonstrativo 
de resultado do exercício (DRE), além 
da interpretação dos valores para es-
timar o comportamento futuro dos 
indicadores. 

Com o intuito de transformar os da-
dos coletados para obtenção de uma 

tomada de decisão, o Business In-
telligence (BI) é a ferramenta 
mais indicada nesse processo 
de transformar informações 

contábeis e gerenciais em 
conhecimento. O BI recebe 

os dados, tanto contábeis quanto 

gerenciais, gerando informações para 
que se tenha o conhecimento de to-
mar decisões, através de relatórios 
analíticos. Essa é uma alternativa com 
baixo custo-benefício e ainda pouco 
explorada no mercado, apesar de es-
tar disponível para aquisição através 
de sistemas integrados de gestão em-
presarial (ERPs).

O fato é que, na busca por serviços 
financeiros para solvência dos custos 
e despesas da empresa, a informação 
puramente contábil termina sendo 
bastante frustrante para a determina-
ção de limites financeiros para as em-
presas junto aos bancos, por exemplo. 
Corriqueiramente, os gerentes de 
instituições financeiras solicitam que 
seja apresentado o balanço e DRE ge-
renciais, além do contábil, para que 
algum limite relativamente alto possa 
ser aprovado.

O conhecimento pleno da realidade 
de uma empresa, determinado pelo 
BI, proporciona melhores tomadas 
de decisões e transparência da saúde 
financeira da empresa, fazendo com 
que se consiga planejar melhor seu 
crescimento e, não somente possa 
pleitear empréstimos junto a bancos, 
principalmente os de fomento ao de-
senvolvimento que são mais exigentes 
em solicitar informações, com baixas 
taxas de juros, carência e prazos satis-
fatórios, como também possa melhor 
gerir e desenvolver-se.

A noite de 3 de abril foi especial para o SESCAP-

PE.  O Sindicato deu posse a sua nova diretoria, no 

auditório do JCPM, localizado no bairro do Pina, 

em Recife. Para compor a mesa da solenidade 

foram convidados, o presidente do SESCAP-CE, 

Daniel Coêlho; a presidente do SESCAP-PE, 

Alba Rosa Nunes Ananias (gestão 2010/2014); o 

presidente do SESCAP-PE, Albérico Xavier de 

Morais Pinto (gestão 2014/2018); o presidente da 

Fenacon, Mario Elmir Berti; o presidente do CRC-

PE, Geraldo de Paula Batista Filho; o presidente 

da APECICON, José Geraldo Lins Queirós e o 

deputado federal, Pedro Eugênio.

C
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abertura oficial foi iniciada com 
a presidente Alba Nunes, que 

deu as boas-vindas à nova diretoria e 
fez um breve discurso agradecendo à 
família e aos amigos, pelo apoio, du-
rante todo o período em que esteve 
presidindo a diretoria. 

Em seguida, o presidente da Fede-
ração Nacional das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Infor-
mações e Pesquisas (FENACON), 
Mario Elmir Berti, deu continuidade 
ao evento e destacou o belíssimo 
trabalho realizado por Alba Nunes. 
Ele também saudou a nova diretoria, 
Conselho Fiscal, Conselho Suplente, 
Delegados Representantes e Dele-
gados Representantes Suplentes.

Na ocasião tomou a palavra, o de-
putado federal, Pedro Eugênio, que 

além de cumprimentar a nova dire-
toria, destacou alguns temas, como 
a luta pela formalização do Simples 
Nacional; o pioneirismo das empresas 
contábeis, em relação ao Simples Na-
cional; a Lei Complementar Nº 123 e 
a Redução das multas nas declarações 
de Imposto de Renda, ressaltando 
que o número de declarações entre-
gues no prazo aumentam a cada ano.

O novo presidente, Albérico Xavier 
de Morais Pinto (gestão 2014/2018), 
discursou em sua posse agradecendo 
à família, amigos e entidades contá-
beis pela confiança depositada. Como 
novo desafio, Albérico falou sobre  
os diversos projetos que pretende 
incluir nas pautas de reunião junta à 
nova diretoria, para que sejam discu-
tidos e realizados durante o quadri-
ênio; ele também destacou a impor-
tância de continuar aproximando e 

estreitando os relacionamentos entre 
o Sindicato e os órgãos públicos e 
privados; e reforçou o empenho das 
câmaras técnicas e jurídicas no desen-
volvimento de novas ações. “Tenho o 
compromisso de continuar trabalhan-
do para o crescimento desta entidade 
contábil” concluiu Albérico.

O presidente recebeu duas placas de 
cumprimentos à nova diretoria, pelos 
presidentes Mario Elmir Berti (FENA-
CON) e Daniel Coêlho (SESCAP-CE)

O evento teve continuidade com a 
leitura do termo de posse da nova 
diretoria Executiva e Conselho Fis-
cal, do SESCAP-PE, que elegeu por 
aclamação em Assembleia Geral Or-
dinária, realizada em 11 de março de 
2014, para o quadriênio de 1º de abril 
de 2014 a 31 de março de 2018, as-
sim constituída (ver quadro ao lado).

Histórico da trajetória profissional do 
atual presidente do SESCAP-PE, Albérico 
Xavier de Morais Pinto (2014/2018):

Albérico Xavier é graduado em Ciências 
Contábeis e cursou Engenharia Elétrica na 
Universidade Federal de Pernambuco. Ini-
ciou, em 1994, a sua carreira profissional na 
área contábil. Em 2002, ingressou como con-
selheiro no Sindicato das Empresas de Servi-
ços Contábeis e das empresas de assessora-
mento, perícias, informações e pesquisas do 
estado de Pernambuco (SESCAP-PE). 

Já em 2004, juntamente com outros 19 em-
presários contábeis do estado de Pernam-
buco, fundou a Associação das Empresas de 
Serviços Contábeis de Pernambuco (AES-
CON-PE), ocupando o cargo de primeiro 
presidente. A participação de Albérico Xa-
vier, no Conselho Regional de Contabilidade 
em Pernambuco (CRC-PE) aconteceu no 
ano de 2006, onde ocupou o cargo de vice-
-presidente de Registro. Albérico Xavier 
atua como empresário contábil.

Albérico Xavier de Morais Pinto
Presidente

Ítalo de Melo Mendes
Vice-presidente

Jorge Eduardo Oliveira de Vasconcelos
Diretor Administrativo

José Gonçalves Campos Filho
Diretor Administrativo Suplente

Christian Seiiji Gualberto Watanabe
Diretor Financeiro

Nova diretoria
Roberto Perpétuo Pinto Aragão
Diretor Financeiro Suplente

Maria Dorgivânia Arraes Barbará
Diretora de Eventos

Walter Wilson Henrique de Souza
Diretor de Eventos Suplente

Ivo de Lima Barbosa
Diretor Jurídico

Roberto Vieira do Nascimento
Diretor Jurídico Suplente

CONSELHO  FISCAL

- Marcos Antônio Mendes da Silva
- Maria de Lourdes Gama Moraes
- José Augusto de Castro Marinho 
Filho

CONSELHO FISCAL 
SUPLENTE

- Benício Lopes da Silva Júnior
- Milson Soares de Carvalho
- Rodrigo Lucena de Queirós

DELEGADOS REPRESENTANTES: 

- Albérico Xavier de Morais Pinto  
- Ítalo de Melo Medes

DELEGADOS  REPRESENTANTES  
SUPLENTES: 

- Jorge Eduardo Oliveira de Vasconcelos 
- José Gonçalves Campos Filho

A
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cionários é primordial, uma vez que 
são as pessoas as principais respon-
sáveis pelo diferencial. Uma exemplo 
disso é o Programa de Qualidade de 
Empresas Contábeis (PQEC), uma 

ação do SESCAP-Pernambuco e da 
Associação das Empresas de Serviços 
Contábeis do Estado de Pernambuco 
(AESCON-PE), criada com o objetivo 
de estimular as empresas do setor a 
aprimorarem a prestação dos serviços 
contábeis. 

16 Entrevista

Carlos Alberto 
Medeiros 

Integrar - Que importância tem a obrigatoriedade da assinatu-
ra do profissional da contabilidade nas prestações de contas?

Carlos Alberto Medeiros - É extremamente positiva 
do ponto de vista profissional, por valorizar o papel do 
contador, como representante tanto da gestão como da 
sociedade. Ela estabeleceu respon-
sabilidades solidárias para o gestor 
e para o contador em diversas le-
gislações e códigos (civil, tributário, 
comercial, penal, administrativo 
público, e etc.). Do ponto de vis-
ta público e geral, considerando a 
natureza limitada e temporária da 
gestão, sobressai a necessidade de 
adoção de uma Contabilidade Pú-
blica de natureza independente e perene, por interesse 
superior da própria Sociedade.
 
Integrar - Quais benefícios ela pode trazer para a sociedade e 
para os contabilistas?

CAM - Os benefícios para a sociedade estão relacionados 
à garantia que as prestações de contas serão elaboradas, 
seguindo as normas estabelecidas e visadas por um profis-
sional contábil, com formação profissional competente e 
responsabilidades legais atribuídas, que constituirão uma 
peça técnica, elaborada com base em documentação há-
bil adequada. Para os contabilistas, entendo que essa exi-
gência fortalece a classe, por reconhecer o papel público 
de referendador das informações a serem apresentadas 
ao TCE. Esse papel do Contador Público, como guardião 

Entrevista 

Para os 
contabilistas, 

entendo que essa 
exigência fortalece 

a classe...

O primeiro passo 
rumo ao sucesso é 

fazer uma análise do 
posicionamento dos 

concorrentes...

O contador geral do estado de Pernambuco, Carlos Alberto de Medeiros 
Miranda falou com exclusividade a Integrar, sobre o que faz um contador 
do Estado, diante da obrigatoriedade da prestação de contas. 

Trata-se de uma regra geral, destinada ao disciplinamento e padronização das prestações de contas dos gesto-
res responsáveis pelo ordenamento de despesas públicas, objetivando garantir uma responsabilização direta e 
tempestiva pelos atos desses gestores, que são nomeados pelas autoridades públicas constituídas, através de ato 
formal publicado no Diário Oficial da União. Confira:

da veracidade, da ética e da transparência, lhe outorga a 
condição de “Representante da Sociedade”. 

Integrar - Quais diferenças você apontaria entre a área priva-
da e a pública?

CAM - Na área privada a confiança ou cumplicidade do 
contador existe em relação ao gestor 
ou proprietário da Empresa. Já na área 
pública, a confiança ou cumplicidade 
do contador precisa ser relacionada 
tanto ao gestor quanto à sociedade, 
em função da subordinação ao Go-
verno e ao Estado, respectivamente. 
Trata-se, portanto, de um cargo de 
confiança tanto do gestor (Governo) 

quanto da sociedade (Estado). Daí a natureza exclusiva 
e de interesse público na independência da atuação do 
contador.
 
Integrar - O que a obrigatoriedade da prestação de contas 
muda no seu trabalho, uma vez que o senhor é responsável 
pela contabilidade do estado de Pernambuco?

Para o meu trabalho atual, como Contador Geral do Es-
tado, não há uma mudança direta, já que a consolidação 
das informações contábeis do governo não é impactada 
pela nova exigência de assinatura de Contador nas pres-
tações de contas do TCE. Indiretamente, entretanto, o 
benefício dessa exigência é extraordinário, pois irá ga-
rantir uma qualidade maior e responsabilização técnica 
dessas informações consolidadas. 

ão é de hoje que o setor de ser-
viços vem sendo responsável 

pelo crescimento da economia bra-
sileira, afinal de contas, crescer é es-
sencial. Mas atualmente, crescer com 
qualidade tornou-se o grande desafio 
das empresas que buscam se manter 
cada vez mais sólidas no mercado. 
Conquistar espaço entre os grandes é 
difícil, mas acredite, mais difícil ainda é 
manter-se lá. 

O primeiro passo rumo ao sucesso é 
fazer uma análise do posicionamento 
dos concorrentes, pois é fundamen-
tal para qualquer organização saber as 
suas próprias limitações. Desta forma 
se evita erros na hora de atender os 
consumidores dos serviços prestados. 

Uma coisa é certa: para crescer e 
movimentar a economia brasileira 
qualquer negócio, pequeno, médio 
ou grande, precisa promover quali-
dade nos seus serviços. Para isso a 
capacitação e especialização dos fun-

N

Para o consultor de empresas, coach 
executivo e de negócios, Mário de Al-
meida, os níveis de desenvolvimento 
profissional representam chaves que 
abrem ou fecham portas. “A empresa 
que não compreende que a qualidade 
dos serviços passa pelo aprimoramento 
da qualidade nos serviços, não conse-
gue se destacar no mercado”, explicou.

A busca pelo diferencial pode fazer de 
uma simples empresa, forte concorren-
te daquela de alto padrão. Pois vai de-
pender da predisposição para inovar, se 
reinventar e das práticas de gestão que 
ela desempenhar para criar estratégias 
e crescer mantendo a qualidade do seu 
produto ou serviço. 

Com informações: Folha de Pernambuco.

Qualidade nos 
serviços 

é o caminho para 
acompanhar o crescimento 

da economia

17Economia e Finanças 
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Como limpar dispositivos eletrônicos 
em casa e no trabalho Você consegue se concentrar 

no trabalho?ocê costuma limpar o seu ce-
lular, tablet ou computador de 

casa ou do trabalho? Pois saiba que o 
manuseio diário desses equipamentos 
eletrônicos requer limpeza frequente. 
O processo expira cuidados especiais 
e a verificação do manual do aparelho 

com as recomendações do fabricantes 
é essencial.

A maioria dos produtos de limpeza do-
méstica não são adequados para tirar a 
sujeira dos gadgets. Passar pano ume-
decido com limpa-vidros ou álcool co-
mum em um smartphone ou tablete, 
por exemplo, pode danificar a tela que 
tem sensibilidade ao toque e a com-
ponentes internos. Outros produtos 
químicos como removedor, sapólio lí-
quido ou detergente multiuso, quando 
usados em quantidade excessiva, po-
dem deixar marcas definitivas em suas 
telas. Quanto aos tecidos de limpeza, 
não é recomendado utilizar panos e 
esponjas ásperas. 

Veja algumas dicas de como fazer 
a limpeza correta de equipamen-

tos eletrônicos:

onversas, telefonemas ou uma 
simples passeada pelas redes so-

ciais, não é preciso muito para que a 
nossa concentração seja desviada, no 
ambiente cada vez mais moderno de 
trabalho. As vezes parece ser impossí-
vel manter o foco, certo? Mas existem 
maneiras de organizar espaço e con-
centração mesmo com tantas coisas 
para fazer em um mesmo dia. 

A preocupação em entregar tarefas, na 
maioria das vezes com prazo reduzido, 
faz com que os funcionários realizem 
muitas coisas de uma vez só e acabem 
não dando atenção a nenhuma delas. A 
necessidade de cumprir horários pre-
cisa estar relacionada a uma rotina de 
trabalho bem organizada. 

O interessante seria reservar para as 
obrigações, mais tempo do que elas 
realmente costumam levar para serem 
feitas. Sobraria tempo para pensar 
com mais clareza e se sentir menos 
pressionado no ambiente de trabalho. 
Ser proativo e oferecer novas suges-
tões e soluções para os problemas da 

companhia é uma excelente forma de 
se manter concentrado. E se algo não 
está agradando na empresa, fale com 
o seu gestor do seu descontentamen-
to, quem sabe juntos não encontram 
uma solução. 

Priorize a sua agenda, orga-
nizando-a para que os 
trabalhos mais demo-
rados sejam rea-
lizados primei-
ro e elimine 
coisas que 
promovam 
momentos 
de distra-
ção. Se o 
a r-cond i -
cionado ou 
o volume 
em que as 
pessoas falam 
é muito alto, 
traga fones de 
ouvido; e permita-
-se checar seus e-mails 
pessoais apenas uma vez 
a cada três horas. Pode parecer 
bobagem, mas são em situações como 
essas, que desperdiçamos boa parte 
do nosso precioso tempo.

Vale lembrar que a maneira de lidar 
com as tarefas é diferente para cada 
pessoa. O ideal é traçar um plano que 
funcione para o seu método de traba-
lho e de acordo com os afazeres que 
você precisa realizar.  

Com informações: Administradores.com

C

V

Ser proativo e 
oferecer novas 

sugestões e soluções 
para os problemas 

da companhia é uma 
excelente forma 

de se manter 
concentrado. 

Com informações: G1

- Como solução caseira, misture álcool 
com água destilada, em porção idênti-
ca. A água de torneira não é indicada, 
pois contém minerais dissolvidos que 
podem deixar manchas;

- O tecido mais indicado para limpeza 
é o usado em flanelas de microfibras, 
as mesmas usadas para limpar óculos e 
TVs (normalmente elas vêm dentro da 
embalagem);

- Caso não tenha flanela citada acima, a 
limpeza pode ser realizada com flanela 
comum ou uma camisa 100% algodão, 
desde que a costura não passe na tela;

- O movimento deve ser executado de 
cima para baixo, ou de um lado para o 
extremo do outro.

- Por motivos óbvios, cuidado com 
panos encharcados de líquidos em 
dispositivos eletrônicos. No caso de 
despejá-los em excesso no aparelho, 
mantenha-o desligado por pelo menos 
48 horas.
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Obesidade infantil: um problema visível

arra-bandeira, queimada, escon-
de-esconde, carrinhos e bone-

cas. Essas brincadeiras ficam cada vez 
mais na memória. Não é mais comum 
observar crianças “desconectadas” em 
intervalos escolares, consumindo ali-
mentos saudáveis. 

Pode parecer assuntos diferentes, mas 
tecnologia e alimentação estão mais 
próximos do que você imagina, quando 
a questão é obesidade infantil. A tec-
nologia e o fast food chegaram para fa-
cilitar e modernizar a vida da socieda-
de, mas ao mesmo tempo trouxe uma 
grande mudança no padrão alimentar 
de muitos brasileiros, com o aumento 
do sedentarismo e do consumo exces-
sivo de gordura e açúcar.

Uma a cada três crianças está acima 
do peso no Brasil, afirmou o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), numa pesquisa divulgada em 
2013. De acordo com o Ministério da 
Saúde, as principais causas da obesida-
de em crianças e adolescentes estão 
relacionadas a falta de atividade física e 
ao excesso de comida industrializada. 
O ministério também comprovou que 

Filme: Entre Nós

Direção: Paulo Morelli
Elenco:  Carolina Dieckmann; 
Maria Ribeiro; Paulo Vilhena; Júlio 
Andrade; Martha Nowill
Gênero: Drama

Sete jovens amigos escritores via-
jam para uma casa de campo para 
celebrar a publicação do primeiro 
livro do grupo. Lá, eles escrevem 
cartas para serem abertas dez 
anos depois. A viagem acaba em 
uma tragédia após a morte de um 
dos amigos. Mesmo assim, eles se 
reúnem dez anos depois para le-
rem as cartas. 

Site: Frango com bata-
ta doce - www.frango-
combatatadoce.com

O site oferece dicas de como fa-
zer para manter uma alimentação 
saudável, alinhada à prática de ati-
vidades físicas. Nele, o internauta 
recebe informação nutricional, 
bem como receitas que podem 
contribuir com determinados 
exercícios na busca pela perda de 
gordurinhas indesejadas, ou até 
no ganho de massa magra; treina-
mentos específicos e tratamentos 
estéticos para cabelo, unhas, pele 
e etc.

CD e DVD: Maria 
Bethânia – Cartas de 
Amor

Em “Carta de Amor”, Maria 
Bethânia apresenta um show 
com os sucessos de sua carreira, 
músicas do novo CD e canções 
inéditas. Entre as músicas inter-
pretadas por ela pela primeira 
vez estão composições de 
Caetano Veloso (“Não Enche”), 
Arnaldo Antunes (“A Casa é Sua”) 
e do português Pedro Abrunhosa 
(“Quem Me Leva os Meus Fan-
tasmas”), além da inédita “Em Es-
tado de Poesia”, de Chico César. 
“O título do show não se refere 
apenas à faixa do disco “Carta 
de Amor”, mas a todo tipo de 
amor que canto no show: o amor 
maduro, o amor inconstante, o 
amor traído, o amor eterno, o 
passageiro, o triste, o alegre...”, 
conta Bethânia.

Livro: Fim

Autor: Fernanda Torres
Editora: Companhia das Letras

O livro focaliza a história de um 
grupo de cinco amigos cariocas, 
que rememoram as passagens 
marcantes de suas vidas: festas, 
casamentos, separações, manias, 
inibições, arrependimentos. São 
figuras muito diferentes, mas que 
partilham não apenas o fato de 
estar no extremo da vida, como 
também a limitação de horizon-
tes. Sucesso na carreira, realiza-
ção pessoal e serenidade estão 
fora de questão - ninguém parece 
ser capaz de colher, no fim das 
contas, mais do que um inventá-
rio de frustrações. Humor sem 
superficialidade, lirismo sem cafo-
nice, complexidade sem afetação, 
densidade sem chatice: de que 
mais precisa um romance para di-
zer a que veio?

#Ficadica

B quanto mais cedo as crianças recebem 
orientação, maior é a chance de, ocor-
rer reeducação alimentar.

A melhor forma de prevenir a obesi-
dade infantil ainda é manter uma ali-
mentação saudável, aliada a prática de 
atividades físicas. O acompanhamento 
de um médico pediatra e de um endo-
crinologista também é de fundamental 
importância. 

Confira alguns dicas para evitar que o 
seu filho se torne uma criança obesa:

- Inclua na alimentação legumes, ver-
duras, arroz, feijão, carnes, frutas, 
água e sucos naturais;

- Evite bolos, refrigerantes, comidas 
gordurosas e carboidratos em excesso; 

- Procure proporcionar a criança o 
hábito de ingerir bastante água, para 
manter o bom funcionamento dos rins;
- Incentive-o a praticar atividades físi-
cas, mas procure a orientação de um 
profissional qualificado.

Com informações: Saúde e bem-estar e 
Portal G1 
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8º Encontro reuniu 
representantes da 
contabilidade brasileira, em 
Porto de Galinhas-PE

os dias 20 e 21 de março, o 
SESCAP-PE realizou a oitava 

edição do Encontro das Empresas 
de Serviços, no Hotel Armação de 
Porto de Galinhas, em Ipojuca-PE. 
O evento contou com a participação 
de 270 pessoas.

Em seu último evento como pre-
sidente do SESCAP (gestão 2010 a 
2014), que agora será presidido pelo 
contador Albérico Xavier (2014 a 
2018), a contadora Alba Rosa Nu-
nes Ananias abriu as atividades do 
primeiro dia, agradecendo a pre-
sença dos empresários, políticos e 
representantes das entidades con-
tábeis do Brasil. Juntamente com a 
diretoria, Alba Nunes homenageou 
os presidentes das gestões que lhe 
antecederam, de 1993 a 2010, pelas 
memoráveis realizações em benefí-
cio da classe contábil, associados e 
filiados ao Sindicato. 

Na ocasião, o SESCAP-PE e a AES-
CON-PE premiaram 32 empresas 
de Pernambuco com a certificação 
do Programa de Qualidade de Em-
presas Contábeis (PQEC). 

As atividades do segundo dia (21) ti-
veram início com as palestras “Bene-
fícios e Oportunidades da Aplicação 
da ITG 1000 e “A Somatização das 
Emoções”, que foram ministradas 
pelos especialistas, Benedicto David 
e Kátia Marabuco. Em seguida, uma 
palestra teatro foi ministrada por seis 
representantes da SCI Sistemas.

O público ainda ficou por dentro de 
todas as informações sobre o eSocial, 
palestra promovida pelo especialista 
Samuel Kruger. O momento foi uma 
oportunidade para explanar o objeti-
vo do eSocial, como ferramenta que 
chega para unificar o envio de infor-
mações pelo empregador em rela-
ção aos funcionários, através de um 
portal na Internet. A nova ferramenta 
deve trazer para os empresários con-
tábeis mais fluidez e segurança aos 
negócios. 

Todas as palestras foram acompa-
nhadas pelos membros do Sindica-
to, e também por representantes 
das entidades contábeis do es-
tado de Pernambuco.

N
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