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EXPEDIENTE

Abrir e fechar empresas ficará mais fácil. Isso mesmo, 

gente. O que parecia ser um sonho impossível, se tornará 

realidade para milhares empreendedores em todo país e isso 

graças à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e 

da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), que irá 

reduzir a burocracia ao mínimo necessário por meio de 

uma única entrada de dados e de documentos, acessada via 

Internet.

Além disso, o sistema fará a integração dos processos dos 

órgãos e entidades responsáveis pelo registro, inscrição, 

alteração e baixa das empresas. E o grande destaque nesta 

ação é a Junta Comercial do Estado de Pernambuco que está 

coordenando com maestria todo o processo de implantação 

do sistema.

Vinte e cinco municípios pernambucanos já assinaram um 

protocolo de intenções para aderir à Redesim, que vai 

permitir reduzir para incríveis 72 horas o tempo necessário 

para que uma nova empresa entre em atividade.  Além da 

Jucepe, outros órgãos estarão interligados por meio da 

Redesim, são eles, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, 

Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e prefeituras.

Ser empreendedor em Pernambuco ficará fácil. E nós, 

empresários, agradecemos a competência de órgãos como 

a Jucepe.
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Nos dias 15 e 16 de março, as atenções da 
sociedade empresarial pernambucana esti-
veram voltadas para a solenidade de abertu-
ra do 6° Encontro das Empresas de Serviços 
do Estado de Pernambuco, realizado, mais 
uma vez, com sucesso, pelo SESCAP-PE e 
AESCON-PE.

A noite foi de confraternização, premiação 
e de surpresas. A mestre de cerimônia, 
Meiry Lanunce conduziu com maestria o 
evento que teve início com a mesa de honra 
composta com os seguintes membros: pre-
sidente do SESCAP-PE, Alba Rosa Nunes 
Ananias; presidente da Fenacon, Valdir Pie-
trobon; presidente do CRC-PE, José Eraldo 
Lucio de Oliveira; deputado federal, Pedro 
Eugênio; presidente do Ibracon, Gilberto 
Bagaiolo; o delegado adjunto da Receita 
Federal em Pernambuco, Paulo José Antu-
nes Lira; e o presidente da Academia Per-
nambucana de Ciências Contábeis, Geraldo 
Queirós.

Em sua explanação, Pietrobon apresentou 
dados e números sobre a Fenacon e falou 
da luta da entidade em prol do setor de 
serviços brasileiro. Em seguida, Alba Rosa 
agradeceu a presença de todos no evento. 
“O meu muito obrigada aos participantes 
presentes. Agradeço também aos patroci-
nadores e colaboradores. Sem vocês a re-
alização deste encontro não seria possível”.

O projeto Declare Certo, realizado pelo 
SESCAP-PE, nos Shoppings Tacaruna e Pla-
za Casa Forte, atendeu 237 contribuintes 
com dúvidas sobre a declaração do Imposto 
de Renda da Pessoa Física 2012. A maior 
parte dos atendimentos foi nos dias 02 e 03 
de abril, no Tacaruna, onde os contadores 
associados Sindicato receberam 180 contri-
buintes. Nos dias 09 e 10 de abril, no Plaza 
Casa Forte, foram atendidas outras 57 pes-
soas. 
A principal dúvida era sobre a forma cor-

O Declare Certo esteve presente nos principais veículos 
de comunicação do Estado. A imprensa pernambucana em 
peso divulgou o projeto do SESCAP-PE. Confira abaixo:

Canais de TV: Rede Globo 
Imprensa escrita: Jornal do Commercio, Diário de 
Pernambuco, Jornal Folha de Pernambuco.
Rádios: Folha PE, CBN.
Internet: JC Online e Portal do Diário de Pernambuco

Os preparativos dos atletas do SESCAP-PE 
para o III JOCOBRAS – Jogos dos Contabi-
listas Brasileiros já começaram. A exemplo 
da participação do Sindicato na última edi-
ção da competição, o diretor de eventos, 
Ítalo Mendes, garante que a equipe vai trei-
nar bastante para trazer mais vitórias para 
Pernambuco.

O SESCAP-PE e o Santa Cruz Futebol Clu-
be firmaram uma parceria, onde os atletas 
irão utilizar a quadra de futebol de salão 
do clube para os treinamentos em troca 
de materiais de futebol para a escolinha do 
time tricolor. No último dia 15 de abril, Íta-
lo Mendes esteve com o diretor de futsal, 

Realizações SESCAP-PE

6° Encontro das Empresas de Serviços 
supera expectativas 

Declare Certo 2012 atendeu 
dezenas de contribuintes de graça 

Saiu na mídia!

Atletas do SESCAP-PE treinam 
para o III JOCOBRAS 

Realizações SESCAP-PE

PQEC – É chegado um dos momentos 
mais esperados da noite, a solenidade de 
premiação do PQEC 2012. Para explicar 
sobre a participação, os pré-requisitos e 
como são avaliadas as empresas, o SESCAP-
PE convidou o consultor que realizou o 
serviço de Análises e de Visitas de Auditoria 
nas empresas de Qualidade Candidatas 
ao PQEC, para sua apresentação, Mário 
Correia de Almeida. Vinte e uma empresas 
receberam o selo de qualidade no exercício 
de 2011. Logo após a apresentação do 
consultor, foram chamadas as empresas 
uma por uma para receber o tão esperado 
certificado com o selo de qualidade no 
exercício de 2011.

Surpresa – Quando todos pensavam 
que o encontro estava chegando ao fim, uma 
grande surpresa os esperava. O Maestro 
Forró, com seu jeito irreverente e alegre 
de ser junto com seus músicos levaram a 
plateia ao delírio. Ao final, foi servido um 
jantar ao som da banda de Chorinho. 

2° dia – O segundo dia de evento 
começou pra lá de saudável com a palestra 
do Dr. Carlos Bayma com a palestra “Saúde 
Física e Mental: Via de Mão Dupla”, que 
abordou a relação das doenças que a mente 
causa no corpo material e também as do 
corpo que perturbam a mente. 

Em seguida, o gerente geral da Caixa - 
Agência Arrecifes, Ricardo Tabatchnick Co-
entro, ministrou sobre “Oportunidade CAI-
XA para Agregar Valor ao Seu Negócio”. 
Na ocasião, ele falou sobre os produtos que 
a Caixa oferece, além da oportunidade de 
parceria que a instituição está oferecendo 

William Freitas para realizar a entrega de 27 
bolas para as categorias sub-7, sub-9, sub-
11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e adulto. 
O grupo está bastante empenhado e moti-
vado para mais essa disputa. O show de es-
pírito esportivo será o grande destaque do 
campeonato!

Convocação – O SESCAP-PE convoca 
todos os contabilistas de empresas 
associadas que estejam ativos e regulares 
junto ao CRC-PE para comparecerem aos 
treinos que acontecerão dias de segunda-
feira e quarta-feira das 21h30 às 23h no 
ginásio de futsal Arrudinha.

reta de preencher a declaração 
do IRPF, seguida pela obriga-
toriedade de declarar este 
ano. O atendimento, gra-
tuito, contou com o apoio 
da Receita Federal e a par-
ticipação voluntária de 20 
profissionais das empresas 
associadas ao SESCAP que 
se revezaram durante todo 
o horário de funcionamento 
dos shoppings.

para as empresas de serviços contábeis. 
O empresário contábil, Jorge Vasconcelos 
apresentou sobre “Empresa sem Papel: Um 
caso Prático”, tendo como direcionamento 
a informatização nos processos contábeis.

Voltando do almoço, o poeta e represen-
tante da cultura popular nordestina, Jessier 
Quirino deu um show de recital contagian-
do a todos presentes. Entre os causos nar-
rados estão o Parafuso de Cabo de Serrote 
e o Matuto no cinema. Já o Durval Luchetti 
abordou em sua explanação a “Gestão de 
Pessoas das Empresas Contábil”, mostran-
do como implantar a cultura de gestão de 
pessoas nas organizações contábeis, com 
uma abordagem prática, expondo pontos 
críticos de sucesso e ferramentas de apoio. 
Por fim, Anderson Hernandes, apresentou 
o tema “O Poder do Marketing Contábil” 
focando a influência do marketing pessoal e 
profissional nos negócios, vendas e resulta-
dos profissionais.



07

MAR/ABR/MAI 2012MAR/ABR/MAI 2012

06

9° ENESCAP 
acontece em junho 
em Aracaju 

Como de costume, o SESCAP-PE 
sempre se faz presente em eventos 
referentes à sociedade contábil do 

estado. E no último dia 25 de 
abril, Dia do Contabilista, a 

presidente Alba Rosa Nu-
nes Ananias foi presença 

marcante no evento 
realizado pelo CRC-PE, 

no auditório da FIEPE. 

De 14 a 16 de junho, acontece, em Aracaju-
-SE, o encontro que reunirá todas as empre-
sas de serviços contábeis, assessoramento, 
perícias, informações e pesquisas da Região 
Nordeste, o 9º ENESCAP-NE. O evento 
acontecerá no Centro de Convenções do 
Hotel Mercure Aracaju Del Mar. Não fique 
de fora, e compartilhe toda experiência e 
profissionalismo do empresariado genuina-
mente pernambucano com profissionais de 
outros estados, neste evento, e vamos for-
mar uma grande caravana representando o 
nosso Estado. Saiba mais no www.9enescap-
-ne.com.br.

PAC - Programa de 
Aperfeiçoamento Cíclico 

Numa agradável noite que reuniu a clas-
se contábil do estado, a presidente do 
SESCAP-PE, Alba Rosa Nunes Ananias foi 
uma das agraciadas no prêmio O Cadu-
ceu 2012, promovido pelo CRC-PE. Ela 
fez parte da categoria “Profissionais”, cujas 
trajetórias individuais contribuíram para a 
consolidação do coletivo contábil no esta-
do. Tratam-se de profissionais de renome, 
com extensa folha de serviços prestados 
à contabilidade pernambucana. Na mes-

Presidente do SESCAP-PE é agraciada 
no prêmio O Caduceu 2012 

O SESCAP-PE preparou a programação 
de cursos 2012.2 especialmente para você. 
Atualize-se! 

Associados do SESCAP ganham descontos na 
compra de scanners profissionais Kodak na Diagrama TI

ma categoria, também foram premiados 
os contadores Geraldo Queirós, Edson de 
Melo, Francisco Ribeiro Filho (in memo-
riam), além da homenagem ao governador 
de Pernambuco, Eduardo Campos. Na oca-
sião, uma de suas netas, fez uma surpresa 
lendo uma carta de sua filha que não pôde 
estar presente no evento. Muito emocio-
nante! Sem dúvida, o dia 29 de março, será 
guardado na memória de todos que fazem 
parte do SESCAP-PE.

A manhã do dia 11 de maio, acordou com 
um toque a mais de alegria no abrigo de 
idosas Lar de Maria, localizado na rua Paula 
Batista, nº 205, em Casa Amarela. Isso por-
que o SESCAP-PE afirmou mais uma vez o 
compromisso fiel com a solidariedade, pro-
movendo uma manhã festiva em celebração 
ao Dia das Mães, com direito a doações e 
brindes.

O SESCAP-PE levanta a bandeira da solida-
riedade e agradece a todos que de alguma 
forma contribuíram para que esse momento 

Visita e 
doações ao 
Lar de Maria  

Em seguida, o momento mais emocionan-
te aconteceu na entrega medalha Mérito 
Contábil Luiz Pessoa da Silva, que home-
nageia todo ano um profissional que tem 
a sua trajetória construída sob sólida base 
acadêmica e empresarial voltada para 
valorização do profissional contábil. Em 
2012, o agraciado mais do que merecido 
foi o contador, Adelvani Braz que já foi 
presidente do SESCAP-PE. 
 

O SESCAP-PE firmou um audacioso 
convênio com a Diagrama Tecnologia, 
representante exclusiva da KODAK na 
região, contemplando descontos de 

pudesse ser maravilhosos, principalmen-
te a residente Josefa, que presenteou a 
nossa equipe ao cantar o hino nacional.

Realizações SESCAP-PE

02/07 Sistema de Escrituração Fiscal - SEF

11 e 12/07 Departamento Pessoal - Teoria e Cálculos

23/07 Nota Fiscal Eletrônica

01/08 Antecipações Tributárias na Fronteira (Com e sem Substituição Tributária)

08/08 Defesas Administrativas Fiscais

21 e 22/08 IRPJ Lucro Real e Lucro Presumido - Legislação Básica

27/08 Noções Básicas de ICMS (Modulo I e II)

03/09 Noções Básicas de ICMS (Modulo III e IV)

17 e 18/09 Retenções na Fonte Nos Serviços Prestados Por Pessoas Jurídicas

24/09 Noções Básicas de ICMS (Modulo V)

02/10 Prodepe: Teoria, Prática e Controle

09/10 Organização de Arquivo Digital

12/11 Nota Fiscal Eletrônica

20 e 21/11  Antecipações Tributárias na Fronteira (Com e sem Substituição Tributária)

26/11 Noções Básicas de ICMS (Modulo I e II)

03/12 Noções Básicas de ICMS (Modulo III e IV)

10/12 Noções Básicas de ICMS (Modulo V)

até 27% na aquisição de scanners 
profissionais e também na contrata-
ção do software de gerenciamento 
eletrônico de documentos (GED). 

Para mais informações sobre como montar 
seu projeto, ligue para (81) 9941-9645 ou 
(71) 9955-3299.
Site: www.diagramati.com.br.
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908 Artigo Entrevista

Impactos da 
Convergência às 
Normas Internacionais 
de Contabilidade no 
Setor Público
A convergência às normas internacionais 
foi provocada pela globalização, e constitui 
a adoção de um novo padrão contábil, na 
área pública baseado nas IPSAS editadas 
pelo International Federation of Accoun-
tants (IFAC). No Brasil, coube ao Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), com o 
apoio do seu Grupo Assessor das Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público – NBCASP’s, a tradução das 
IPSAS e edição das novas NBCASP’s (NBC 
T 16.1 a 16.11). Com base nas NBCASP’s, a 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que 
participa ativamente do processo junto ao 
CFC, editou o novo manual de contabilida-
de (MCASP) e estabeleceu um novo plano 
de contas padronizado (PCASP). Além de 
viabilizar a padronização e consolidação das 
informações contábeis públicas nacionais, o 
processo é obrigatório e irreversível. Para 
a adoção do PCASP e procedimentos do 
MCASP, foram estabelecidos prazos legais a 
partir de janeiro/2013 para todos os níveis 
da administração pública, conforme Porta-
ria STN n° 828/2011. 

Atualmente, a Contabilidade Pública apre-
senta importância imprescindível como ins-
trumento na viabilização da estabilidade das 
contas públicas nacionais. As regras 
em vigor para registro, 

controle e acompanhamento da execu-
ção orçamentária, estabelecidas na Lei n° 
4.320/1964 e Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF, permitiram a adoção de critérios ob-
jetivos para o controle fiscal dos entes pú-
blicos, cuja regularidade passou a depender 
de limites e metas adequadas. Com o novo 
padrão contábil na área pública, não haverá 
perda dessa utilidade como instrumento de 
controle fiscal. 

Os principais impactos serão advindos 
dos novos enfoques aos registros do pa-
trimônio, dos fatos por competência e da 
evidenciação dos custos. Nesse contexto, 
destacam-se vantagens decorrentes da me-
lhor evidenciação da situação patrimonial 
da União, dos estados e dos municípios, 
que passará a ter maior visibilidade. Tam-
bém merece destaque a obrigatoriedade 
de implantação do Sistema de Custos, que 
constituirá ferramenta básica para a análise 
da relação custo-benefício das ações gover-
namentais, objeto de interesse tanto da so-
ciedade quanto dos gestores públicos. Para 
a sociedade, o interesse abrange a verifica-
ção se a utilização de recur-
sos públicos 

atende aos anseios sociais. Para os gestores 
públicos, o interesse abrange a otimização e 
utilização destes recursos de forma eficaz, 
eficiente e econômica.

Nesse contexto, destaca-se o natural pro-
tagonismo da Contabilidade na coordena-
ção da adoção do novo padrão contábil, 
provocando o necessário aperfeiçoamento 
e integração de diversos sistemas públicos. 
Há necessidade, entretanto, de um patro-
cínio superior de Governo, considerando 
a abrangência do processo, que contempla 
planejamento, consultorias, desenvolvi-
mento de sistemas, modificação de proce-
dimentos e treinamentos, cujos impactos 
demandam investimentos significativos 
em todas as suas áreas operacionais. Em 
Pernambuco, tivemos o apoio integral do 
Governo Eduardo Campos, que consti-
tuiu o Grupo de Procedimentos Contábeis 
de Pernambuco - GTCON/PE, através do 
Decreto n° 35.117/2010. Como facilitador, 
merece destaque ainda a expressiva parti-
cipação pernambucana no Grupo Assessor 
das NBCASP’s do CFC, que além do autor 
deste artigo, conta com mais 3 represen-

tantes: Verônica Cunha de Souto Maior 
(Coordenadora), Joaquim Osório Li-

beralquino Ferreira e João Eudes 
Bezerra Filho.

Nelson Mitimasa 
Jinzenji 

Na sua visão, qual é a importância da realização 
do Exame de Suficiência e como ele está sendo 
percebido pela área?

Nelson Mitimasa Jinzenji  - O Exame de Suficiência é, 

infelizmente, um mal necessário. Ele é importante na me-

dida em que protege a sociedade quanto ao não exercício 

da atividade profissional por pessoas que não estejam mi-

nimamente qualificadas para tal. Há que se ressaltar que as 

pessoas que prestam esse Exame não são culpadas pela sua 

necessidade. Quando uma pessoa digna se propõe a se tor-

nar um profissional, seja de nível superior ou técnico e fre-

quenta as instituições de ensino, essa pessoa espera que ao 

final do seu curso tenha adquirido as condições mínimas para 

o exercício da atividade profissional a que se propôs, através 

do aprendizado teórico e do aprendizado prático obtido em 

laboratórios durante a sua fase de formação e preparação 

profissional. Mas, infelizmente não é isso que acontece. O ní-

vel do ensino da contabilidade ministrado pelas IES em nosso 

país, salvo raras exceções, é muito baixo, fazendo com que 

a grande maioria das pessoas ao concluírem os seus cursos 

de formação, seja de nível superior ou técnico, não estejam 

preparados para o exercício da profissão.

A atual grade dos cursos de ciências contábeis é 
adequada à realidade? Qual a sua opinião?

Nelson Mitimasa Jinzenji  - Entendo que não. Ainda, há 

que se ressaltar que a instituição não forma o profissional 

completo. Ela transmite conhecimento de forma que a pes-

soa, ao concluir o curso, tenha um mínimo de conhecimento 

para o exercício da atividade profissional. Pretender tornar-

-se um profissional completo com a simples conclusão do 

curso é utopia. Isso requer períodos maiores de pesquisa, 

estudo e, principalmente, aprendizado na área que se pre-

tende especializar. E por ser a contabilidade uma área de 

conhecimento muito ampla, seria interessante se existissem 

instituições direcionadas para determinadas áreas de atuação 

de forma a se constituir em centros de excelência na forma-

ção profissional o que certamente elevaria em muito o nível 

técnico dos profissionais.

Qual seria a justificativa para o pequeno número de 
profissionais aprovados na prova de suficiência do CFC?

Nelson Mitimasa Jinzenji  - A resposta a esta questão já foi ampla-

mente analisada nas anteriores e reflete fundamentalmente o baixo 

nível de ensino da contabilidade pelas instituições brasileiras. E o que 

é mais grave: se não houver uma melhoria no nível de ensino, a ten-

dência é a de que esse pequeno número de aprovados se perenize.

Qual a sua avaliação sobre o Exame de Suficiência em 
relação à valorização da categoria?

Nelson Mitimasa Jinzenji - Acredito que o que Exame de Sufici-

ência fez foi não permitir que pessoas portadoras de diploma sem 

o mínimo de conhecimento necessário para o exercício da atividade 

profissional se tornassem aptas com o registro desse diploma no CRC 

de sua jurisdição. Ou seja, ao exigir que essa pessoa seja aprovada 

para poder obter o registro, expos à sociedade a chaga que existia 

e existe entre os portadores de diploma sem a mínima condição de 

exercer a atividade e impediu que essa chaga viesse a grassar no seio 

da sociedade. Isso, na minha opinião, não representa valorização para 

a categoria, mas um compromisso para o exercício honesto e com-

petente da profissão.

A sociedade brasileira está vendo o Contabilista de uma 
maneira diferente?

Nelson Mitimasa Jinzenji - Muita luta está sendo travada para 

que o profissional de contabilidade tenha da sociedade um reco-

nhecimento do qual seja merecedor, seja através das entidades de 

classe, seja através dos próprios profissionais. Mas a sociedade ainda 

se ressente, dentre outros, de ações de profissionais que não têm o 

compromisso com a profissão ao não se manterem atualizados para 

prestar o serviço que essa mesma sociedade espera do profissional; 

profissionais com comportamento ético e profissional muito a desejar 

participando de atividades não condizentes com a profissão, o que, 

normalmente, a sociedade toma conhecimento através da mídia etc. 

Esses aspectos fazem com que expectativas sejam frustradas. Neste 

contexto entendo que ainda falta um bom caminho a ser percorrido 

para que o profissional de contabilidade seja visto de uma maneira 

diferente, no bom sentido da palavra, pela sociedade brasileira.

Entrevista 

Uma autoridade no Estado em assuntos como auditoria contábil e consultoria societária e tributária. É assim que 

Nelson Mitimasa Jinzenji é conhecido na sociedade contábil pernambucana. Nesta edição da Revista Integrar, ele 

concede uma entrevista com grande bagagem de conhecimento sobre o Exame de Suficiência da classe contábil. 

Confira!

Carlos Alberto de Miranda Medeiros é 
Contador Geral do Estado de PE e Mem-
bro do Grupo Assessor das NBCASP’s do 
CFC.
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e fato, inovar é mais do que uma palavrinha da 
moda. É a competência-chave que representa 
a diferença entre o sucesso de uma empresa 
e seu potencial fracasso. A inovação nas em-
presas é necessária para a longevidade dos 
negócios e será o mais importante fator que, 

isoladamente, vai determinar o sucesso das empresas durante o 
século XXI.

Se a sua empresa continua trabalhando com as mesmas premis-
sas de cinco anos atrás, muito cuidado. O mercado muda em uma 
velocidade homérica e seus concorrentes, sem dúvida, já se apro-
priaram do conceito de inovação e, se ainda não lançaram mão, já 
planejam colocá-lo em prática. Caso você ainda não tenha detec-
tado nenhum movimento, aproveite e seja o primeiro. De acordo 
com a coluna Webinsider, do Portal UOL, veja o mercado como 
uma grande corrida de obstáculos, na qual ter a maior perna e o 
maior impulso não bastam, você também precisa de velocidade!

Quem deseja crescer e aparecer num mercado tão disputado deve 
se importar com a inovação e praticá-la dentro da cultura organi-
zacional. Mas como fazer isso? 

1. Convoque sua equipe e questione-os: como podemos fazer 
o que fazemos de maneira diferente, para melhor? Por mais que 
as pessoas (boa parte das organizações) sejam pagas para usar as 
mãos, muitas delas esperam as oportunidades de lhe oferecer suas 
mentes. Aproveite a chance!

2. Analise o que os concorrentes estão fazendo. Às vezes, quando 
você dá alguma idéia, outra pessoa acaba usando-a como trampo-
lim para algo muito maior. Faça o mesmo;

3. Faça o fluxo reverso. Quando você tem o processo produtivo 
da sua empresa na cabeça, você acaba viciado pela cadeia de valor/
processos. Inverta os papéis. Parta da necessidade do cliente, ana-
lisando como ele gostaria de interagir com seu produto/serviço;

4. Pergunte às pessoas de fora da empresa. Invista em pesquisas 
e fale com pessoas que não conhecem seu produto, como resol-
veriam uma determinada situação, na qual seu cliente em potencial 
se aplica. Pensar fora do quadrado é um dos pilares da inovação e 
talvez o quadrado seja justamente o limite imposto pelo seu co-
nhecimento das rotinas e processos;

5. Por fim, crie uma rede de relacionamento com seus parceiros, 
os que geram produtos/serviços correlatos ao que você comer-
cializa. Às vezes algum parceiro de processo percebe nuances do 
mercado que você mesmo não percebeu, pelo simples fato de que 
este é responsável por apenas uma parte do processo.

inovação sempre significa um risco. Mas ir ao supermercado de carro para comprar pão 

também é arriscado. Qualquer atividade econômica é de alto risco e não inovar – isto é, 

preservar o passado – é muito mais arriscado do que construir o futuro.” As sábias pala-

vras supracitadas são do guru da administração de empresas, um dos maiores especialistas 

mundiais no assunto e também conhecido como Pai da Gestão, Peter Drucker. Ele trata da inovação como uma 

disciplina que pode ser ensinada e aprendida, e que leva o empreendedor a tomar conhecimento de como e 

onde pode obter o sucesso.

E na sua empresa, como está a inovação? As novas ideias estão sen-
do incentivadas, testadas e quando aprovadas são aplicadas? Não 
esqueça Lembre-se que inovação está também ligada a agilidade. 
Quem fará mais rápido: seus concorrentes ou você? Quem fará 
diferente: seus concorrentes ou você? Esteja sempre na frente. A 
disciplina da inovação defendida por Peter Drucker é hoje uma 
regra.

Fontes: Administradores.com.br / Revista Exame / Ponto de Marketing / 

Portal HSM

Mas...e o que não é inovação?

Nos últimos anos, o tema inovação ganhou a capa das princi-
pais revistas de negócios, virou tema central de congressos e 
tornou-se pauta em conversas entre executivos de alta gestão.  
Para 83% das empresas que responderam pesquisa recente, a 
inovação é uma das 3 prioridades para a empresa. De acordo 
com matéria publicada no Portal HSM, tão grande quanto sua 
repercussão têm sido os mal-entendidos a respeito do que re-
almente é inovação, como colocá-la em prática e como obter 
resultados de sua aplicação. Para ajudar ainda mais no entendi-
mento do que é inovação, veja abaixo o que não é.
 
Não é melhoria do que já existe

Diversas empresas compreendem as melhorias e as inovações 
como ações incompatíveis ou semelhantes. Nem uma coisa 
nem outra. Pode existir integração entre os dois movimentos, 
mas gerenciá-lo com a mesma mentalidade, ferramentas e prá-
ticas pode ser tão danoso quanto percebê-las como antagôni-
cas. Inovação não é adequação àquilo que todo mercado tem 
ou utiliza e sua empresa ainda não tem. Algumas publicações 
especializadas classificam como inovação tudo aquilo que uma 
empresa introduz, independentemente de existir no mercado. 
 
Não é criatividade

Nem tudo o que é novo, inédito, original se pode classificar 
como inovador. Fazer algo diferente e criativo não é suficiente 
para ser considerado inovação. É preciso que haja: resultado, 
reduções significativas de custos, ganhos de eficiência, criação 
de novos mercados, elaboração de novo método de produção, 
aumento de receita etc.
 
Não é apenas um novo produto 

Trata da simplificação dos tipos de inovação e a tendência a 
identificar e promover apenas inovações de produto. A em-
presa pode influenciar seus resultados com 12 tipos de inova-
ções de diferentes intensidades. Inovação pode ser um novo 
processo, um novo mercado e um novo canal de distribuição, 
por exemplo.

A chave do sucesso 
do século XXI

Inovação 
10 Matéria de  Capa
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A EFD – Contribuições e a 
responsabilidade do contribuinte 

Atualidades e Perspectivas 
da Profissão Contábil

Apesar de não ser mais novidade, o projeto 
SPED – Sistema Público de Escrituração Di-
gital, que completou 5 anos em 2012, ainda 
não foi encarado pelos contribuintes como 
deve, frontalmente e como prioridade na 
gestão do negócio.
Frontalmente, por ser um projeto que re-
quer o envolvimento dos gestores da em-
presa sob todos os aspectos, do comprador 
das matérias primas e demais produtos 
que compõem o processo produtivo e ou 
comercial da empresa ao responsável pela 
emissão da nota fiscal eletrônica. O fluxo 
ora descrito é simplificado e não é único, 
pode ter milhares de desdobramentos.
Como prioridade, pois o impacto nos ne-
gócios estabelecido pelas exigências das 
informações, sua conformidade com a legis-
lação e coerência no espelhamento do que 
de fato ocorre no ambiente de negócios da 
empresa com o que se está informando ao 
fisco é vital. Apesar de o projeto prever a 
racionalização de processos fiscais, a incon-
sistência de informações pode se tornar um 
fardo pesado a ser conduzido.
Para tentar simplificar o desenvolvimento 
do raciocínio que nos levará às conclusões 
pretendidas no presente texto, vamos cen-

Grande parte das 
empresas delegam 
a responsabilidade 

das obrigações 
aos terceirizados, 
em sua maioria 

empresas de 
serviços contábeis

Uma das mais antigas profissões e até hoje 
uma das mais necessárias na economia, 
cresce a cada dia, valoriza-se, e é cada vez 
mais disputada nos cursos universitários. 
Do antigo guarda-livros regulamentado em 
1931 até o contador em 2015, inúmeras 
mudanças significativas e evolutivas aconte-
ceram e ainda estão por vir. Isso faz com 
que o profissional, além de essencial no 
controle do patrimônio das entidades, 
seja indispensável na gestão adminis-
trativa atuando no papel de consultor 
empresarial, devido ao seu potencial 
conhecimento hoje generalizado em 
virtude das necessidades do mercado 
globalizado.
Hoje, a contabilidade vai mais além de 
uma peça técnica, base para relatórios 
gerenciais com a finalidade de tomada de 
decisões. Ela tem a função primordial de 
ORIENTAÇÃO nos mais diversos setores 
da entidade, principalmente na área tribu-
tária, que nos últimos três anos sofreu uma 
reviravolta com base na inovação tecnológi-
ca e no turbilhão de legislações em todas as 
esferas de governo, além das vultosas mul-
tas pelo descumprimento das obrigações 
acessórias, fazendo com que o profissional 
da contabilidade voltasse sua atenção para 
a prevenção, antecipando sobremaneira 
todos os procedimentos que devem ser to-
mados na administração da empresa como 
um todo para a salvaguarda patrimonial.
As formas das entidades foram flexi-
bilizadas, tornando 

trar nossa análise na EFD – Contribuições, 
nova denominação da EFD – PIS /COFINS, 
que foi ampliada englobando a EFD PIS/
COFINS e a da Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita (EFD-Contribuições). De-
pois de alguns adiamentos e várias modifi-
cações na sua estrutura, a EFD PIS/COFINS  
passou a ser obrigatória a partir de janeiro 
de 2012, para as optantes pelo lucro real 
e será exigida para as sujeitas à tributação 
pelo lucro presumido ou arbitrado a partir 
de 1º de julho de 2012. Já a EFD da Contri-
buição Previdenciária sobre a Receita (EFD-
-Contribuições), deve ser entregue para 
determinadas pessoas jurídicas enquadra-
das, também, em determinados segmentos, 
para os fatos geradores ocorridos a partir 
de 1º de março de 2012.
Notadamente em processos de terceiriza-
ção dos ciclos tributários e fiscais, a grande 
maioria das empresas delegam na sua tota-
lidade a responsabilidade pela coleta, trata-
mento, elaboração, validação, transmissão 
e armazenamento dessas obrigações aos 
terceirizados, em sua maioria empresas de 
serviços contábeis.
Esse procedimento não é recomenda-
do, e denota a falta de conhecimento dos 

uma pessoa física num tipo de empresa, 
nascendo um novo mercado contábil for-
mado por microempreendedores individu-
ais, com obrigações principais e acessórias 
dependentes de um profissional que os 
oriente no caminho do sucesso. No cam-
po das grandes empresas tivemos a recente 
mudança da Lei das S/A, combinada com o 

advento da adoção das Normas Internacio-
nais de Contabilidade, o que faz com que 
todo o aprendizado na matéria até hoje ad-
quirido seja revisto e modificado para aten-
der o avanço da globalização. No campo 
tributário foram implantados várias declara-
ções e documentos eletrônicos com o ob-
jetivo de dar adeus a informalidade no Bra-
sil, tornando os procedimentos contábeis 
totalmente informatizados e requerendo 
do profissional um conhecimento maior e 
necessário de tecnologia, leitura de códigos 
de leiautes de cada tipo de declaração obri-
gatória, além do uso de certificação digital.

Diante desse quadro, o profissional con-
tábil deve mudar seu comportamen-

to e de seus auxiliares no sentido 

de oferecer ao seu cliente um maior por-
tfólio de serviços, eliminando procedimen-
tos rudimentares já que o sistema de con-
trole interno do próprio cliente fará toda 
a integralização dos fatos contábeis. Em 
contabilidade o que é deveras importante 
não é apenas informar, nem saber como se 
informa, mas sim, “O que fazer com a in-

formação”.
Como tudo na vida tem que ter contra-
partida, todo o esforço deve ser remu-
nerado de acordo com o investimento 
realizado. O profissional contábil deve 
cobrar sempre um valor de honorários 
conforme a qualidade dos seus serviços, 
além de deixar claro para o cliente sua 
diferenciação. No Brasil existem mais 
de 6 milhões de empresas sendo 99% 
formado por micro e pequenas empre-
sas e 1% formado pelas médias e gran-

des empresas. De acordo com dados do 
Conselho Federal de Contabilidade, hoje 
existem aproximadamente 500 mil con-
tabilistas registrados. Fazendo uma conta 
rápida com esse cenário temos 12 empre-
sas para cada contabilista. Se o contabilista 
cobrar de honorários um salário mínimo 
para cada empresa (isso é o mínimo 
que devemos cobrar para uma mi-
croempresa) teremos um valor 
de receita mensal de R$ 
7.464,00, valor médio 
mensal de salário de 
um contador 
nos EUA.

José Félix de Souza Júnior – Conta-
dor, sócio da JFS Serviços de Contabili-
dade e Diretor da FENACON 

Flávio Cesário é mestre em 
Ciências Contábeis, em-
presário contábil, auditor 
independente, consultor 
empresarial, instrutor de 
cursos na área contábil, 
fiscal e pessoal e vice-presi-
dente do Sindicon-PE.
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gestores da pessoa jurídica quanto a sua 
responsabilidade ao que se refere à inte-
gridade das informações transmitidas. O 
equivoco na codificação de um produto 
seja na sua utilização como insumo, ma-
terial de uso e consumo ou produto para 
revenda, seja nas diversas  unidades de 
medida utilizadas na aquisição e/ou venda 
de produtos, pode alterar a tributação de 
um produto.
Ao perceber a alteração da tributação, 
pela inconsistência das informações pres-
tadas, as possibilidades de ajuste das in-
formações sem qualquer ônus são míni-
mas. Se a autoridade fiscal entender que 
houve intenção de subtrair o tributo ou 
contribuição devidos, não apenas o ônus 
financeiro estará em jogo mais o crime 
tributário, esse com sérias consequências 
penais e morais.
O que se pretende aqui não é alertar para 
o fato de que deve haver uma completa 
interação entre os responsáveis legais 
pela prestação de informações fiscais da 
pessoa jurídica e os responsáveis técni-
cos pela consolidação dessas informações 
para transmissão. Sem isso, aos olhos das 
autoridades fiscais, o menos sempre é 
mais, o mais é maior ainda e todos, exce-
to as autoridades, são culpados.
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A invenção de Hugo Cabret

O livro (de Brian Selznick) não é, de fato, um 
best seller adotado pelo showbiz, talvez por 
isso muitos dos espectadores do filme o esco-
lheram como seção apenas para sentir como fi-
caria a técnica do 3D na mão do cineasta Martin 
Scorcese. Porém, o filme que conta a história 
de Hugo, um menino que, depois de perder o 
pai, vai morar com um tio alcoólatra na mecâ-
nica de uma estação de trem da Paris dos anos 
30, se desenrola numa emocionante trama que 
resgata história e filmografia de Georges Méliès, 
ilusionista e cineasta francês, diretor de 555 
filmes, um dos precursores do cinema e con-
siderado o “pai dos efeitos especiais”. O longa 
envolve pela narrativa que trata sobre resgatar 
o ânimo pela vida, além de trazer à luz uma 
parte importante da história do cinema que 
estava fadada aos livros, sites especializados e 
adoradores de arte. E quanto ao 3D de Scorce-
se? Tire suas próprias conclusões, mas não é o 
ponto principal do longa.

Novo album de Paul McCartney, 
“Kisses on the Bottom”

Sem intenção de ser pop, Paul McCartney volta 
às suas primeiras influências para musicar “Kisses 
on the Bottom”. Próximo a completar sua sétima 
década de vida, Sir Paul sabe muito bem como 
não cair no ostracismo da música internacional. 
A prova disso está na escolha das músicas que 
compõem o seu último álbum. Muito da estética 
dos anos 1930-40 pode ser reconhecido – Frank 
Sinatra e Fred Astaire são dois nomes que inspi-
ram algumas harmonias, bem como uma pitada 
bossanovista (que é tendência entre os novos 
músicos britânicos). Para rechear ainda mais 
a empreitada do eterno Beatle, Eric Clapton, 
Stevie Wonder e Diana Krall (esta última apenas 
como integrante da banda) fazem participação 
no álbum. O trabalho pode soar ‘ousado’ para 
quem só conhece Paul pelos hits, porém, ganha 
força junto a uma juventude britânica que resgata 
o jazz/soul como novo (velho) caminho para a 
música. 

O poder da mãe que ora, de 
Stormie Omartian

Ninguém poderia amar mais um filho do que 
uma mãe – considerando as mães de todas as 
formas, é verdade. A mãe é aquela quem pri-
meiro sente e ama a existência de um filho, e o 
conhece melhor do que qualquer pessoa. Sabe 
dos medos, dos sonhos, dos talentos e habilida-
des que aquele ser, parte de seu próprio ser ou 
parte do seu imensurável afeto, tem. A mãe ama 
mais que a própria vida e ele precisa da oração 
dessa protetora. No livro, Stormie Omartian 
ajuda as mães nesta tarefa tão nobre. Ela ensina 
como colocar a vida de seus filhos sob os cui-
dados de Deus, priorizando singelos momentos 
que farão grande diferença na vida de quem você 
mais ama. A oração de uma mãe por seu filho é 
um presente que vale por toda a vida.

Bem estar em pauta

Controle da 
alimentação X 
itinerário de trabalho
Quem já tentou seguir aquelas velhas dicas 
de alimentação que dizem que para manter 
uma dieta adequada o indivíduo precisa se 
alimentar a cada 2 horas e meia sabe que 
não é fácil cumprir essa rotina nutricional 
dentro de um itinerário de trabalho intenso 
ou mutável.

Então, considerando a não possibilidade de 
uma dieta certinha, é preciso seguir algumas 
dicas que formam ‘o mínimo’ necessário 
para poder se começar a pensar em alimen-
tação saudável.  Primeiro passo (e o mais 
importante de todos) é “nunca pular o café 
da manhã”. Esta é a primeira refeição de-
pois de uma noite inteira de jejum. E, pro-
vavelmente, é a refeição que vai fornecer as 
energias gastas em atividades durante toda 
a manhã. Portanto, é necessário caprichar 
nos ingredientes. É bom incluir leite, pão, 

queijo, café, frutas e aveia, contudo, 
consulte previamente um nutricionista 
para conhecer quais tipos são melhores 
para sua saúde.

Já que se alimentar a cada 2 horas e meia 
está difícil de sair do papel! Procure, ao me-
nos, nunca ultrapassar 6 horas entre uma 
refeição e outra. Para suprir esse meio tem-
po, tente comer alguma coisa possa ser fácil 
de carregar ou guardar no seu trabalho. Na 
hora do almoço, procure evitar as frituras 
e alimentos gordurosos, escolha os cozidos, 
assados, grelhados ou refogados. Tente ini-
ciar as suas refeições por uma salada crua, 
temperada com azeite de oliva extravirgem 
a gosto.

Para quem acha que, em matéria de almo-
ço, qualquer coisa é a mesma coisa, cuidado 

com a gordura. Ingerir grande quantidade 
de alimentos gordurosos torna o processo 
digestivo mais lerdo e pode prejudicar o 
desempenho no trabalho, especialmente 
se ficar muitas horas sentado em frente ao 
computador.  Por fim, beba bastante água 
(ou sucos ou chás naturais) para se man-
ter sempre hidratado. Não é fácil conciliar 
o ritmo de trabalho com uma alimentação 
adequada, porém o mais importante é co-
meçar a tentar, pelo menos excluir os ex-
cessos e mediar as possibilidades fáceis de 
implantação.

#Ficadica




