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EXPEDIENTE

Entramos no segundo semestre do ano e, junto com ele, 

começam as inscrições das empresas de serviço para o 

certificado PQEC (Programa de Qualidade de Empresas 

Contábeis), que é emitido pelo SESCAP-PE e pela AESCON-

PE. Não deixe sua empresa ficar para traz no mercado, 

procure mais informações  no site do Sindicato sobre como 

você pode se inscrever para a avaliação do Programa e 

garanta sua competitividade.

Vale sempre ressaltar que o PQEC tem como objetivo atestar, 

após processos de auditoria, a qualidade das empresas de 

serviços contábeis do Estado de Pernambuco, chamando a 

atenção para aspectos técnicos, infraestruturais e funcionais, 

como a verificação de certificados de participação dos 

titulares ou sócios da empresa em cursos de qualificação/

capacitação. Bem como é examinada a regularidade da 

empresa junto ao Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC-PE) e a adimplência nas contribuições ao Sindicato e 

a Associação.

Para as empresas que são aprovadas, o certificado se torna 

uma garantia a mais para o cliente, pois esse confiará em 

uma organização reconhecida dentro dos padrões nacionais 

de qualidade e atualização que são exigidos pelas entidades 

fiscalizadoras do setor no estado.

SESCAP na 13º ExpoSerra

A repercussão da Portaria135/2012 da Sefaz

Confira os cursos promovidos pelo SESCAP no 
segundo semestre

O poder da marca do profissional da contabilidade
Por Anderson Hernandes

A ascenção da economia brasileira está na 
mão de todos
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De 12 a 14 de julho, o SESCAP-PE marcou 
presença na 13ª Edição da ExpoSerra, no 
município de Serra Talhada, no sertão per-
nambucano. O evento reuniu 250 estandes, 
entre eles o do SESCAP-PE em parceria 
com o Conselho Regional de Contabilidade 
em Pernambuco (CRC-PE).  

União, o número 1 da integração. É com 
esse mote que o Sindicato lançou, no dia 
02 de setembro, os IX Jogos SESCAP-PE/
AESCON-PE, tradicional torneio esportivo 
do setor de serviços pernambucano. Estão 
disponíveis os esportes: futebol society 
masculino, futebol society feminino, domi-
nó e canastra. 

As empresas participantes foram divididas 
em três grupos (A, B, C) e os resultados 
da primeira rodada já foram divulgados por 
meio de e-mail marketing aos associados 

Mais uma luta em prol do setor de serviços 
termina em vitória do Sistema SESCAPs/
SESCONs. A Receita Federal do Brasil, RFB, 
divulgou no Diário Oficial de 16 de julho, a 
Instrução Normativa nº 1.280, que prorroga 
o prazo de entrega da EFD Contribuições 
para 1º de janeiro de 2013.

A solicitação foi realizada pelo presidente 
da Fenacon, Valdir Pietrobon, em reunião 
ocorrida no dia 13 de junho com o 
secretário da Receita, Carlos Alberto 

Realizações SESCAP-PE

SESCAP na 13ª ExpoSerra IX Jogos SESCAP-PE e AESCON-PE 
começam em setembro

Prorrogação da EFD Contribuições é 
uma vitória para o Sistema SESCAPs/
SESCONs

Realizações SESCAP-PE

Barreto. Na ocasião também foi solicitado 
que seja promovida ampla divulgação 
para o empresariado brasileiro, tanto da 
exigência da RFB como da necessidade 
dos investimentos em gestão. Unidas, 
as empresas de serviços de todo o 
país se tornam mais fortes. O Sistema 
SESCAPs / SESCONs está sempre 
na luta em prol dos interesses deste 
setor, que é o que mais cresce no 
Brasil. Faça parte você também!

SESCAP. Fiquem ligados nos resulta-
dos das próximas rodadas.

Os jogos têm como principal objetivo 
a integração e confraternização das 
empresas associadas do SESCAP-PE 
e ou AESCON-PE, visando sempre 
o espírito harmonioso das relações 
pessoais e profissionais. É o time dos 
profissionais da contabilidade per-
nambucana garantindo o ponto mais 
alto da integração.

A repercussão da portaria 135/2012 
da SEFAZ

SESCAP entrega 86kg 
ao Fome Zero
O SESCAP-PE afirmou mais uma vez o 
compromisso com o social e fez a entrega 
dos 86kg de arroz, arrecadados através 
das turmas do curso de CNPJ Versão 3.5 
(realizado no auditório do Sindicato no 
dia 13 de junho, em parceria com a Re-
ceita Federal do Brasil), ao Programa 
Fome Zero.

O evento, que acontece no Parque de Ex-
posições da cidade, tem o objetivo de ven-
der e expor marcas e produtos durante a 
feira. Para isso, reuniu, em um espaço de 8 
mil m², 250 estandes, com 65 empresas ex-
positoras e o SESCAP-PE não poderia dei-
xar de participar de um evento deste porte.

A Secretaria do Estado da Fazenda de Per-
nambuco publicou a Portaria SF nº 135 – 
DOE 11/07/2012, promovendo alterações 
na Portaria SF nº 190, de 30/11/2011, para 
estabelecer novos critérios aplicáveis à 
obrigatoriedade de transmissão dos arqui-
vos digitais “e-Doc”  e  “SEF – Sistema de 
Escrituração Fiscal”.

Para apresentar os novos aplicativos fiscais 
supracitados e promovendo uma desmistifi-
cação acerca de suas implementações, haja 
vista que os aplicativos são uma evolução do 
SEF1, o SESCAP promoveu, no dia 02 de 
agosto, no Hotel Onda Mar, localizado em 
Boa Viagem, um encontro do gerente de 
orientação e comunicação da Diretoria de 
Tributação e Orientação da SEFAZ-PE, au-
ditor fiscal do Tesouro Estadual e consultor 
tributário da Secretaria da Fazenda, Marcos 
Auto Faeirstein, junto com o coordenador 
do programa de testes do SEF II, auditor fis-
cal e consultor da Gerência de orientação e 
comunicação da SEFAZ-PE, Jader Toscano 
Lins e Silva, além do secretário executivo 

da Receita Estadual, Oscar Victor Vital dos 
Santos, e os contabilistas associados.

No evento, os participantes puderam fazer 
perguntas e tirar qualquer dúvida, dificulda-
de ou preocupação sobre o conteúdo esta-
belecido pela Portaria 135/2012. “Posso di-
zer que o encontro superou positivamente 
as expectativas, pelo ambiente de coopera-
ção que se gerou. A presença do Secretário 
Executivo da Receita permitiu refletir sobre 
como deve se dar a relação entre o fisco e 
os profissionais contábeis”, declara Jader.

Para o coordenador do programa, 
esse debate entre Receita, Secre-
taria, e a classe contábil é vanta-
joso no sentido de permitir a 
instalação de um ambiente de 
discussão onde medidas fis-
cais a serem implantadas 
possam receber uma 
avaliação prévia da 
sua aplicabilidade. 
“Essa avaliação 

nos permite focar não em decisões políticas 
na implantação (da Portaria), mas na clareza 
das normas e na capacidade de atendimen-
to por aqueles que se submeterão aos seus 
efeitos”, conclui.

Novos Associados
• Conasc Contadores Associados Ltda
•  Eliane Maria Alves Ribeiro e Silva-ME
•  Plantecc Planejamento Técnico Contábil       
      & Consultoria S/C
• Gmcon Serviços Contabies Ltda ME 
• Confiance Gestão Contábil Ltda ME
• Magna Lúcia Beserra de Melo 
• Soma Contabilidade e Processamento de   
    Dados Ltda
• Carvalho Assessoria Contábil 
•  Edgleison Avelino de Lima

Notícias Relacionadas
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06 Notícias Relacionadas

Redesim começa a funcionar  em 
10 municípios de Pernambuco

Sistema de desburocratização. É assim que 
podemos sintetizar o significado da Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro 
e da Legislação de Empresas e Negócios 
(Redesim). Seu objetivo é simplificar e 
integrar o processo de registro e legalização 
de empresas e pessoas jurídicas no âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e 
municípios. Na prática, a novidade vai 
simplificar e diminuir o tempo e os custos 
envolvidos no processo de abertura e 
alteração de seu negócio.

No mês de agosto, o sistema passa a valer 
em 10 municípios de Pernambuco. São eles: 
Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço 
da Mata, Moreno, Camaragibe, Goiana, 

Palmares, Carpina, Igarassu, 
Salgueiro e Serra Talhada. 
A expectativa é que, até 
dezembro, a Redesim 
esteja presente em 25 
municípios pernambucanos, 
fazendo com que 80% das 
empresas do estado passem a 
ser abertas ou alteradas por meio da 
ferramenta.

Entenda a Redesim

Criada pela Lei n.º 11.598, de 3 de 
dezembro de 2007, a Redesim permite 
ainda o contato único com o poder público. 
De abrangência nacional, a implantação da 

ferramenta permitirá que o empresário 
realize todo o processo em um único portal, 
não precisando se deslocar por vários 
órgãos, somente para a Junta Comercial.

Cursos PAC

Novas regras para motoqueiros  
começam a ser aplicadas
A fiscalização dos profissionais que realizam 
os serviços de mototáxi e motofrete já 
começou em todo o país desde o dia 4 de 
agosto de 2012. 

De acordo com a Resolução Nº 356, de 02 
de agosto de 2010, do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), para ser motoboy 
o motociclista deve ter no mínimo 21 
anos, carteira de habilitação na categoria 
A com validade de pelo menos 2 anos, 
certidão de antecedentes criminais, além 
de comprovante de curso de capacitação, 
qualificação e atualização, entre outras 
exigências.

Além disso, também será necessário 
que os motociclistas tenham um curso 
especializado para trabalhar como 

motoboys, conforme Resolução nº 350 
também do Contran. Porém, esta exigência, 
que também começaria no dia 04, foi 
prorrogada para o início de fevereiro de 
2013. Como a maioria dos condutores 
ainda não conseguiu se adequar às novas 
regras, o Contran resolveu ampliar a data 
de fiscalização.

Para as empresas que utilizam este tipo de 
serviço, vale ressaltar que a norma também 
determina que quem contratar os serviços 
de um motoboy será responsável por danos 
cíveis oriundos do descumprimento das 
normas relativas ao exercício da atividade.
Este é um alerta do SESCAP-PE a todo o 
empresariado pernambucano que fique 
atento às novas regras e adeque seus 
funcionários, de acordo com a Lei.

Confira os cursos promovidos pelo 
SESCAP no segundo semestre

17e 18 Retenções na Fonte Nos Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas

25 Noções Básicas de ICMS (Modulo I e II)

Setembro

02 Prodepe: Teoria, Prática e Controle

09 Organização de Arquivo Digital

Outubro

12 Nota Fiscal Eletrônica

20 e 21 Antecipações Tributárias na Fronteira (Com e sem Substituição Tributária)

26 Noções Básicas de ICMS (Modulo I e II)

Novembro

17e 18 Retenções na Fonte Nos Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas

24 Noções Básicas de ICMS (Modulo V)

Dezembro
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908 Gestão S.A.

O poder da marca do 
profissional da contabilidade

A profissão contábil pouco se assemelha ao 
que foi há 10 anos e hoje os profissionais 
enfrentam uma grande revolução nesse 
mercado. São tanto temas relevantes e di-
ferentes que tem mudado a rotina, conhe-
cimentos e habilidades do profissional da 
contabilidade que muitos tem se assustado 
com todo o risco decorrente desse novo 
cenário.
 
Todo cenário de risco é também de opor-
tunidades, porém palestrando em todo o 
Brasil tenho observado que os profissionais 
e empresários da contabilidade tem dificul-
dades de aproveitar as oportunidades que 
toda essa revolução oferece. É por esse 
motivo que temos um novo desafio para os 
próximos anos: A valorização dos serviços 
profissionais contábeis. Diante dessa neces-
sidade, o marketing contábil surge como 
ferramenta fundamental para impulsionar 
esse mercado.

Como a amplitude das estratégias de mar-
keting contábil é vasta, nesse artigo vou me 
concentrar no poder da marca do profissio-
nal da contabilidade. Falar de marca nesse 
contexto contábil é pertinente, tendo em 
vista que os serviços contábeis são de natu-
reza profissional e o valor dele está direta-
mente relacionado com a construção duma 
marca pessoal e por consequência está pre-
sente no DNA profissional. É por essa razão 
que sempre lembro que a todo o momento 
estamos construindo nossa marca no mer-
cado.

Assim como as marcas empresariais, o valor 
da marca do profissional da contabilidade 
será valorizado principalmente pela sua ex-
posição profissional na internet. Redes so-
ciais, site pessoal e blog são ferramentas de 
marketing que devem focalizar tudo aquilo 
que vende e deixar de lado tudo aquilo que 
desvende o profissional. Nessa vitrine virtu-
al mantenha separado seu perfil profissio-
nal do pessoal, tendo o maior número de 
pessoas no primeiro e mínimo no segundo. 
Falar de assuntos relacionados com a pro-

fissão, escrever artigos, publicar opiniões 
e pareceres, colaborar com outros profis-
sionais e criar network diferenciado serão 
fundamentais para o sucesso na marca pro-
fissional.

Pode parecer básico, mas não deixo de en-
contrar profissionais que se desvendem pe-
las redes sociais quando usam o direito de 
dizer o que pensam, mas em contrapartida 
denigrem a sua própria marca. Sendo assim, 
tenha cautela e pense sempre antes de pu-
blicar algo, nunca menosprezando o poder 
da internet para alavancar ou arrasar o seu 
marketing pessoal. 

O valor de um profissional contábil, dentre 
outras coisas está relacionado com a rarida-
de do que ele faz, deste modo evidenciar 
isso ao mercado obviamente é fundamen-
tal. Posicionar-se nas primeiras páginas dos 
buscadores é outro diferencial de marca e 
fazer pesquisas específicas o ajudará a de-
terminar como está a sua visibilidade na 
internet.

Por fim, toda estratégia de marca pesso-
al deve ser planejada para o longo prazo, 
onde a cada dia construímos uma parte dela 
e com o tempo podemos colher os frutos 
do esforço desprendido. Como última dica, 
lembre-se que o sucesso de uma marca 
pessoal não é definido pela forma como 
enxergamos nossa própria marca e sim 
como o mercado a enxerga. Pense nisso 
e muito sucesso para você!

Anderson Hernandes é especialista em 
marketing e marca profissional, palestran-
te e escritor do livro “O Poder da Marca 
Pessoal nos Negócios” e outros seis livros. 

Sim, isso é coisa de mulher!

Décimo segun-
do ano do sé-
culo XXI e já se 

pode dizer que “A 
Mulher” foi o seg-

mento mais bem suce-
dido dos últimos tempos. Este ano, o 
direito de voto da mulher completou 
80 anos. Oito décadas de luta pela 

desconstrução da imagem da ‘Amélia’. Pou-
co a pouco, as mulheres entraram no mer-
cado de trabalho, ocuparam suas cadeiras 
nas universidades, se tornaram professoras 
da casa e da sala de aula, viraram líderes 
das mais diversas esferas, mostraram poder 
técnico, administrativo, saíram do retrógra-
do fogão para entender da indústria e go-
vernar países.

Para essa evolução se consolidar, muitos 
conceitos sobre “feminilidade” tiveram que 
mudar. A mulher na qualidade de mãe, por 
exemplo, ganhou um olhar 360º. Filhos, 
trabalho, aparência, veículo de transporte, 
contas a pagar, entre outros convergem 
numa gestora natural. Aquela mãe que mi-
mava dá lugar a uma senhorita forte que 
sabe que os filhos precisam aprender a vi-
ver e se empenham em criar oportunidades 
em que os filhos desenvolvam autoconfian-
ça, dando-lhes pequenas responsabilidades. 
Essa nova mãe se desfaz de coisas como: 
mimar, proibir, poupar, exigir, confiar e ter 
expectativas em excesso.

A mulher do século XXI, boa parte do 
tempo, busca pelo crescimento, sempre 
orientada para o futuro, planejando e reali-
zando metas, bem como objetivos pessoais 
e familiares. Quando erra, assume, apren-
de e dá a volta por cima, unindo força e 
sensibilidade, racionalidade e emoção. Ela 
tem uma missão que é observar o passado 
e reestruturar conceitos acerca de família, 
sociedade, mercado de trabalho, e ser mãe.

As pioneiras do poder 
feminino na nação

Em outubro de 2012, o Brasil entra em 
processo eleitoral e nesse momento é im-
portante lembrar a mulher na qualidade de 
política, aquela que se propõe a liderar as 
massas em prol da manutenção da cidadania 
nacional. O trajeto de ascensão das mulhe-
res nas lideranças políticas tem pouco mais 
de 80 anos, porém, a presença efetiva delas 
só aconteceu há cerca de 25 anos.

Em 1928, ainda com o país tentando libe-
rar o chamado “voto de saia” (termo usado 
para indicar o voto da mulher nas eleições), 
na cidade de Lajes, Rio Grande do Norte, 
sobe ao poder Alzira Soriano, a primeira 
mulher escolhida para ocupar um cargo 
eletivo, eleita prefeita do município, pelo 
Partido Republicano. Infelizmente, Alzira 
nunca chegou a terminar seu mandato, pois 
a Comissão de Poderes do Senado anulou 
os votos de todas as mulheres norte-rio-
-grandenses.

Cinco anos depois, em 1933, com o voto 
da mulher já implantado nacionalmente, a 
médica paulista Carlota Pereira de Queiroz 
consegue ser eleita para o cargo de deputa-
da federal. No Senado, a primeira mulher a 
ocupar uma cadeira foi a amazonense Euni-
ce Michiles (suplente), que assumiu o posto 
com a morte, em 1979, do titular do cargo, 
o senador João Bosco de Lima.

Há apenas vinte e dois anos, em 1990, duas 
mulheres foram eleitas senadoras por meio 
do voto: Júnia Marise (MG) e Marluce Pinto 
(RR). A primeira mulher a governar um es-
tado foi Roseana Sarney, eleita Governadora 
do Maranhão, em 1994. No ano de 2000, 
o então presidente Fernando Henrique 
Cardoso, nomeia Ellen Grace Northfleet, a 
primeira ministra do Supremo Tribunal Fe-
deral – sendo eleita presidente da casa, para 
o biênio 2006-2007.

Toda essa estrada das mulheres que lideram 
municípios, estados, ministérios e secreta-
rias especiais culmina no ano de 2010 quan-
do o Brasil, por meio de eleições justas, 
elegeu a primeira mulher para o posto mais 
alto do poder executivo nacional, a presi-
dente Dilma Rousseff.

Pense sempre antes 
de publicar algo, nunca 

menosprezando o poder 
da internet para 

alavancar ou arrasar o seu 
marketing pessoal.

Nesse momento é 
importante lembrar a 

mulher na qualidade de 
política, aquela que se 

propõe a liderar 
as massas em prol da 

manutenção da 
cidadania nacional

Artigo 09



10

JUN/JUL/AGO 2012 DEZ 2011/JAN/FEV 2012

Este ano, quem se candidatou à vaga de prefeito ou vereador de 
algum município deve ficar atento às suas arrecadações e gastos 
com a campanha eleitoral, uma vez que o TSE regulamentou, por 
meio da resolução nº 23.376/2012, algumas regras importantes 
para o período. 

Para tal, é necessário que o candidato tenha em sua equipe conta-
dores e técnicos jurídicos, a fim de garantir uma prestação de con-
tas transparente, que é dada depois as Eleições. Nas palavras do 
desembargador eleitoral do TRE-PE, Roberto de Freitas Morais, 
proferidas durante debate realizado no dia 04 de julho de 2012, na 
Rádio JC/CBN Recife, “após o segundo turno, começa um tercei-
ro turno, na hora da contabilidade dos partidos, pois essa é uma 
questão que pode derrubar um candidato eleito”, desta forma, 
a transparência na contabilidade é essencial para a efetivação do 
mandato do elegido.

Acerca das regras da campanha eleitoral, fica obrigatório que to-
dos os candidatos e partidos devem dispor na internet, durante o 
período de campanha, dois relatórios parciais sobre recursos de 
financiamento, além de prestar contas finais em 30 dias após a data 
da votação. O TSE dispõe de uma página para que todos os relató-
rios e prestações de contas possam ser publicizados.

As campanhas via internet tiveram a sua primeira regulamentação 
nas Eleições 2010, logo, 2012 é o primeiro ano da participação 
homologada desse veículo nas campanhas municipais. Na web, o 
período segue o mesmo da campanha nas ruas, e poderá ocorrer 
no site do candidato, do partido ou da coligação, com endereço 
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou 
indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido 
no país. Também poderão ser utilizados blogs, redes sociais, sites 
de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja 
gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de 
iniciativa de qualquer pessoa natural.

Vale ressaltar que na internet é vedada a veiculação de qualquer 
tipo de propaganda eleitoral paga, bem como a veiculação de pro-
paganda eleitoral em páginas governamentais ou de pessoas jurídi-
cas, ainda que gratuitamente.

 período eleitoral, aquele em que a população designa os próximos representantes do povo 

nos poderes executivos e legislativos, está em atividade desde o dia 6 de julho. Em especial 

este período compreende algumas responsabilidades para o cidadão-eleitor, primeiramen-

te, é a análise das propostas e escolha dos candidatos e a segunda é o exercício da cidadania 

por meio da fiscalização do cumprimento das regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

De acordo com o desembargador eleitoral do TRE-PE, Roberto de 
Freitas Morais, é importante que o eleitor, na qualidade de cidadão, 
fiscalize os gastos das campanhas eleitorais, através dos meios for-
necidos pelo Tribunal Superior, uma vez que parte dos recursos foi 
arrecadada por meio do Fundo Especial de Assistência Financeira 
aos Partidos Políticos, o Fundo Partidário, que é concebido a partir 
de dotações orçamentárias da União, multas e penalidades apli-
cadas a partidos, doações e outros recursos. “Apesar de o nome 
popular ser ‘campanha eleitoral gratuita’ ela não é gratuita, uma 
vez que é usado dinheiro público para o processo”, comenta em 
debate.

As regras do TSE para as Eleições 2012 garantem ao cidadão o direito de 

solicitar aos partidos informações sobre gastos de campanhas, bem como 

verificar a prestação de contas enviadas ao TRE, para tanto, é necessário 

procurar a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral e solicitar as informa-

ções ou encaminhar suas denúncias.

Conheça as principais obrigações de 
partidos/candidatos:

•   Emitir recibos eleitorais de todas as doações de campanha;
•  Abrir conta específica para a campanha, com CNPJ de   
     candidato;
•  Prestar contas dos recursos, ainda que não movimente a 
     conta;
•  Prestar contas de recursos convertíveis em dinheiro;
•  Publicar dois relatórios de custos de campanha na internet;
•  Publicar prestação de contas final até 30 dias depois da 
     votação;
•  Assinar as prestações de contas, pelas quais são responsáveis;
•  Avisar ao TRE, 5 dias antes, sobre eventos de campanha;
•  Doar para o Fundo Partidário sobras de campanha;

Quem pode doar para campanhas?

•  Pessoas físicas, até 10% da renda declarada à RFB no ano 
     anterior;
•  Pessoas jurídicas, até 2% da receita bruta declarada no ano 
     anterior;

Quem não pode doar?

•  Governos estrangeiros;
•  Concessionários de serviços públicos;
•  Conselhos de classe;
•  ONGs e OSCIPs;
•  Igrejas;
•  Sindicatos;
•  Empresas públicas.

A vitória da transparência

Eleições 2012 
10 Matéria de  Capa
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Mário Almeida

Qual a importância do Programa de Qualidade para as em-
presas contábeis?
 
Mário Almeida  - Assim como todas as iniciativas que objetivam o de-

senvolvimento da gestão e a melhoria dos produtos e serviços, o PQEC 

foi criado com propósitos relevantes nesse sentido e vem buscando se 

aprimorar ao longo do tempo. Programas de Qualidade são iniciativas 

louváveis e acabam por se transformar em ferramentas poderosas para 

o fortalecimento das categorias a que se destinam e da imagem das em-

presas participantes e premiadas, perante o mercado, através da clara 

sinalização dos seus objetivos de melhorar os processos, serviços e a pró-

pria gestão dos negócios. O PQEC tem uma missão importantíssima a 

cumprir e os empresários, executivos e demais profissionais da área têm 

em suas mãos o papel fundamental de participar, se engajar, colaborar e 

influenciar a sua melhoria contínua. 

Existe uma série de requisitos que são analisados nas em-
presas candidatas. Você pode citar os principais?
 
Mário Almeida  - Destaco, como principais aspectos ou requisitos, 

aqueles que tratam da exigência de regularidade documental das can-

didatas; cumprimento de padrões exigidos pelo CRC na prestação dos 

serviços e, principalmente, os que as estimulam a investir no seu capital 

humano, através de qualificação permanente e da melhoria dos ambien-

tes organizacionais, bem como o desenvolvimento de uma cultura de 

medição dos resultados dos negócios.

Ao visitar uma empresa, quais são os principais pontos ob-
servados?

Mário Almeida  - Primeiramente, é feita uma observação de se as ins-

talações cumprem padrões mínimos de apresentação e organização. No-

tadamente, neste ponto, algumas empresas demonstram que investem 

mais que outras. Este fato não privilegia nem desprestigia as participan-

tes, mas dá demonstração clara de se o escritório já é pensado como 

negócio ou não. Certamente, este pensamento conta como diferencial 

no mercado competitivo atual e impactará cada vez mais nas empresas. 

Além disso, fazemos constatações, in loco, das informações apresentadas 

pelas candidatas ao enviar a documentação e comprovações necessárias 

na etapa de pré-qualificação, que têm como objetivo evidenciar o cum-

primento de cada requisito mais técnico e específico do programa.

 

Após ser certificada, quais são as novas obrigações das em-
presas?

Mário Almeida - As empresas, já na etapa de pré-qualificação, precisam 

assinar e enviar um termo de compromisso, que objetiva a divulgação da 

imagem do PQEC, do SESCAP-PE e das participantes premiadas, como 

forma de fortalecer estas iniciativas e, principalmente, de continuar apri-

morando seus processos e serviços.  Este aspecto é um dos que estão 

em fase de discussão e evolução. A coordenação do Programa tem feito 

visitas de benchmarking a programas de outros estados, a exemplo de 

São Paulo e Paraná, em busca de aprendizado para refinamentos e apri-

moramentos que serão implementados no PQEC PE, a cada ano.

Quais são as novidades do PQEC para 2013?

Mário Almeida - Estamos estudando aprimoramentos, especialmente 

no que diz respeito à possibilidade de categorização da premiação, (Ex.: 

Ouro, Prata e Bronze). Naturalmente, receberemos algumas críticas 

por isso, mas, historicamente, através do aprendizado de vários outros 

modelos de programas baseados em ISO 9000, Critérios de Excelência 

do PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade etc., podemos observar que 

a forma mais justa e madura de estimular as empresas a evoluírem é 

criando mecanismos que reconheçam e valorizem as melhores práticas 

de gestão, entendendo que é este aspecto que melhora continuamente a 

qualidade dos produtos e serviços, tornando as empresas cada vez mais 

competitivas.

Ao encontrar algumas falhas na gestão da empresa inscrita 
no PQEC, o programa orienta o que deve ser implantado 
para o melhoramento?

Mário Almeida - Sem dúvida. A coordenação do PQEC e a direção do 

SESCAP-PE tiveram o cuidado de contratar pessoal especializado da área 

de gestão e qualidade para o processo de avaliação, de forma indepen-

dente, a partir da versão 2012, que obteve muito êxito. As expectativas 

para 2013 são muito positivas, pelo reconhecimento do processo de 

amadurecimento do PQEC, pelos próprios participantes e demais pro-

fissionais do setor.

Ao visitar uma empresa, quais são os principais pontos ob-
servados?

Mário Almeida - Como a versão 2012 foi um marco de mudança para 

tornar o processo de avaliação mais independente, feito por empresa 

contratada, percebemos uma reação inicial de pequena insegurança. O 

que é natural, pelo novo. Em seguida, especialmente nas visitas, a recep-

ção foi excelente e de forma muito madura por parte das empresas can-

didatas. Podemos finalizar afirmando que o PQEC está em um momento 

de renovação e aprimoramento para o seu fortalecimento e consolida-

ção. E quem ganha com isso? Todas as partes envolvidas.

Entrevista 

“Programas de Qualidade são iniciativas louváveis e acabam por se transformar em ferramentas 

poderosas para o fortalecimento das categorias a que se destinam e da imagem das empresas 

participantes e premiadas perante o mercado.” A citação é do consultor de empresas, coach e 

mentor Mário Almeida, que conversou conosco sobre a importância, novidades, entre outros 

aspectos do PQEC – Programa de Qualidade de Empresas Contábeis.

Economia e Finanças

No ano de 2012, o boom e as incertezas 
causadas pelas mídias sócias e práticas de 
monitoramento da web já foram compre-
endidas e, hoje sim, pode-se dizer que a 
observação do consumidor via internet traz 
benefícios para as empresas que apostam 
nesse segmento.
 
Entre todas as práticas que surgiram com 
a consolidação dessa observação do inter-
nauta, uma que merece destaque é o poder 
instantâneo de aferir as trendings. O posi-
cionamento de uma marca já não precisa 
esperar que a tendência mature para que a 
empresa adeque produtos e serviços ao tal 
comportamento. Ou seja, em um ambiente 
onde o público está à vontade para opinar, 
o observador pode adequar seu produto/
serviço a partir desse conjunto de opiniões 
(melhoramentos ou xingamentos) emitido 
pelos seus próprios consumidores. 

A opinião do internauta a favor 
de sua empresa

Partindo dos dados gerados por esse feed-
back instantâneo, outras possibilidades 
podem ser planejadas, tal como ações de 
marketing dirigidas, promoções especiais, 
adequação de ponto de venda, e afins.

Um caso interessante é o de uma empre-
sa nacional de eletroeletrônicos que soube 
aproveitar do monitoramento na platafor-
ma Twitter ao postar a frase: “REVELADO! 
Nina pagou apenas R$ 0,19 para revelar as 
fotos da Carminha!”, seguido do link que 
levava para sua promoção de impressão de 
fotografias. Na ocasião, a novela da Rede 
Globo aparecia entre os Trending Topics 
da plataforma, devido à cena que a posta-
gem faz referência. Desta forma, a marca 
moldou o marketing, o preços, e o meio 
de vendas para cativar o público internauta 
que assistia e opinava na web.
O monitoramento dos consumidores via 

internet, seja por meio de redes sociais, si-
tes de opinião ou por resultados de sites de 
busca, é uma realidade que tem capacidade, 
se bem administrada, de favorecer a relação 
marca-consumidor, por meio de indicação 
de direcionamentos para diversos setores 
da empresa.

A ascensão da economia 
brasileira está na mão de todos
2012 está sendo um ano de altos e baixos 
para a economia do Brasil, enquanto uns 
especialistas acendem o sinal vermelho de-
vido ao “freio” no crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) outros comemoram a 
chegada do País ao 6º lugar no ranking das 
economias mundiais – e há quem preveja 
que, 2016, o país da caipirinha ultrapasse a 
França, ascendendo como 5º maior econo-
mia do mundo.
Porém, deve-se observar esse contrassen-
so: internamente há a queda, enquanto no 
ranking geral sobe. Essa disparidade de rea-
lidades pode ser evidenciada quando se olha 
para o preparo dos países que ocupam os 
cinco primeiros lugares do ranking. O Bra-
sil ainda está engatinhando perto do Top 5. 
Falta para o país um devido investimento e 
fiscalização em cima da formação de pro-

fissionais, do crescimento das empresas 
nacionais, e manutenção das empresas mul-
tinacionais que estão instaladas em terras 
tupiniquins gerando emprego e renda.
De acordo com o Sebrae, no Brasil, 60% 
das empresas são fechadas em menos de 
quatro anos de atuação. Isso significa que o 
percentual de continuidade e de perenida-
de do negócio é muito baixo, e as grandes 
representantes desse número são as micro 
e pequenas empresas, que quebram dentro 
desse período muitas vezes por esbarrarem 
nos entraves oferecidos pelos governos.
O país precisa de empresas mais expressi-
vas. Tanto o empresário quanto o governo 
devem investir numa requalificação do mer-
cado brasileiro. As empresas precisam 
efetivamente inovar para promover 
o crescimento, há a necessidade de 

que empresas am-
pliem leques de servi-
ços, atacando merca-
dos ainda deficitários, 
e se expandam (sobre-
vivendo aos derradei-
ros quatro primeiros 
anos), mais isso depen-
de de uma moção con-
junta de investimentos, 
desde a capacitação de 
profissionais até a rees-
truturação de um sis-
tema tributário 
carrasco.



14

JUN/JUL/AGO 2012

Cláudio Assis leva ao cinema a 
poesia marginal recifense, no 
filme Febre do Rato

“Febre do Rato” é uma expressão tipicamente 
nordestina, dando a ideia de que algo está fora 
de controle. E foi a partir dessa expressão, que 
o direto Cláudio de Assis, criador também dos 
longas Baixio das Bestas e Amarelo Manga, fez 
um retrato poético sobre Recife. Partindo da 
ótica do mangue, periferia e favelas, o cineasta 
mostra com uma filmagem em preto e branco a 
história do recifense Zizo, artista marginal que 
coloca sua indignação na poesia e no tabloide 
que publica. Tendo no elenco nomes como Ma-
theus Nachtergaele e Ângela Leal, o filme parti-
cipou do Paulínia Festival de Cinema em 2011 e 
conquistou 8 prêmios, inclusive melhor ficção, 
ator e atriz - e também foi exibido no festival 
holandês de Roterdã (de cujo fundo, Hubert 
Bals, foi parte de seu financiamento).

Alanis Morissette lança novo 
album: Havoc and Bright Lights

Lançado oficialmente no dia 22 de agosto de 
2012, “Havoc an Bright Lights” é o oitavo ál-
bum de estúdio da cantora canadense Alanis 
Moressette. Um detalhe interessante sobre o 
lançamento deste álbum foi que, para os fãs, a 
divulgação aconteceu através de uma espécie de 
jogo via Facebook, onde os usuários acessavam 
um aplicativo e, ao compartilha-lo com mais de 
dez pessoas, podiam visualizar a capa. O pri-
meiro single “Guardian” chega com força total 
para agradar os fãs e até mesmo quem conhece 
pouco da sonoridade rock produzida pela can-
tora e compositora. Nele, a órbita motivacional 
característica da Alanis volta à tona em versos 
que conseguem se tornar necessários para a vida 
de qualquer um – partindo da premissa de que 
todas as pessoas passam por problemas (emo-
cionais, familiares, amorosos) na vida.

Coleção IOB de Planejamento 
Tributário

O IOB traz uma coleção que vale a pena ter em 
casa: Planejamento Tributário (Aspectos Jurídi-
cos do Planejamento Tributário; Planejamento 
Contábil e Reorganização Societária; IRPJ, CSLL, 
PIS/PASEP E COFINS; ICMS, IPI e ISS), o livro 
aborda o planejamento tributário a partir de con-
ceitos, ensinamentos e práticas dentro de cada 
tributo, forma de tributar e analisa atos e , de-
feitos, e cada passo de acordo com a legislação.
O volume possibilita profissionais e gestores a 
identificar a melhor opção para cada empresa, de 
acordo com cada especificação da sociedade. O 
livro custa em torno de R$99,00 e foi escrito por 
Aldenir Ortiz Oliveira, André Eduardo de Proen-
ça, Cleber Marcel Bush, Edino Ribeiro Garcia e 
Willian Toda.

Bem estar em pauta

Café sem culpa 
Conhecida como uma das bebidas mais fa-
mosas e mais consumidas no mundo todo, 
o café apresenta vários mitos no que diz 
respeito à cafeína, seu ingrediente ativo. 
Por uma visão geral, ela é vista como 
um componente não saudável, mas é 
comprovado por estudos que seu poder 
é fitoterápico.

Por pertencer ao grupo de compostos das 
metilxantinas, substâncias capazes de esti-
mular o sistema nervoso, dá origem ao es-
tado de alerta de curta duração. Isso acon-
tece porque ao ingerir café, seu organismo 
ativa um mecanismo no cérebro que libera 
um fator de crescimento chamado fator 
neurotrófico cerebral, que ativa células-
-tronco para se converterem em novos 
neurônios.

A cafeína, ao ser ingerida em doses certas 
(3-4 xícaras por dia), diminui a produção 
de substâncias causadoras de doenças he-

páticas e pode diminuir em 
até 60% o risco de câncer 
no útero, além de trazer be-
nefícios para o glaucoma, os rins 
e para o blefarospasmo (tremor das pálpe-
bras).

Por ser considerada uma das frutas mais 
saudáveis por ajudar a prevenir doenças e 
prolongar a vida humana, o café também é 
beneficente para gestantes e indicada em 
casos de diabetes gestacional. Novos es-
tudos estão em andamento para avaliar o 
possível benefício de seu consumo também 

na prevenção da depressão, tabagismo, al-
coolismo e mesmo infarto do miocárdio. 

E não acaba por aí, aumentam os dados 
que confirmam que o café previne doenças 
como Parkinson, diabetes em adultos, me-
lhorar e prevenir a doença de Alzheimer.
Quem diria que aquela pequena xícara de 
café teria todo esse poder, não é? E você, já 
tomou seu cafezinho hoje?

#Ficadica




