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GANHAR PRODUTIVIDADE E
MINIMIZAR DESPESAS.

Está na

do seu negócio ir
mais longe!

Conheça a Wolters Kluwer Prosoft
e as vantagens exclusivas que a líder mundial
em soluções fiscais e contábeis oferece
Fundada em 1839, aWolters Kluwer é uma multinacional holandesa
que está
presente em maisde 40 países prestando serviços nas áreas jurídica,fiscal,
contábil,financeira,de auditoria, compliance ede saúde. Em 2013, a Prosoft
passou afazer parte deste grande grup
o, levando a experiênciade quem atua
há mais de 28 anos nofornecimentode software para empresas e escritórios
contábeis no Brasil.
A liderança mundialda Wolters Kluwers aliada ao know-howda Prosoft em

A Wolters Kluwer Prosoft preparou um pacote de benefícios
exclusivos para o estado de Santa Catarina e você não pode
tagens de ser um
ficar de fora! Usufrua você também das vantagens
osoft. *
cliente Wolters Kluwer Prosoft
rregião,
egião, oferecendo
egião
Estamos fortalecendo ainda mais nossa atuação na
es soluções, serviços, atendimento e as condições
tecnologia, as melhores
ciais necessárias para a sua emp
resa adotar a melhor
melhorferramenta
ferramenta
comerciais
para a gestão completade seu escritório contábil.

soluções para atender àsdemandasdo SPED e do eSocialtêm ajudado nossos
clientes a ganhar produtividade, eficiência, minimizar
despesas etomar
decisões com confiança.

Somos uma empresa que entende o
mo
oss dos
o
universo do contador, portanto sabemos
seus desafios e obstáculos. Cientes daa
complexidade do cenário contábil,
õ s com
õe
co
elaboramos uma agenda de obrigações
çõe
ões
õe
os vencimentos das principais obrigações
tributárias, federais e estaduais.
Para solicitar a sua agenda, acesse
esseago
ago
agora:
.com.br/campanhaagenda
www.prosoft.com.br/campanhaagenda
e informe o códigoSTC01 .

0800 885 1037

2

Revista Sescon/SC 2014

*As condições eofertas desta campanha são
válidas até 31 de agostode 2014. Limitado a
uma agenda por escritório contábil
participante da campanha.

Editorial

Filiado à
O Sescon/SC completa 30 anos de uma história de orgulho. Uma história de união, dedicação,
comprometimento, inovação e empenho de todos
os empresários da contabilidade e de assessoramento que passaram pelas diversas gestões contribuindo firmemente com o crescimento, transformação e descentralização da entidade.
Da pequena sala inicial cedida pelo Sindicont de Joinville ao amplo espaço atual, dotado
da sede administrativa, 03 auditórios e centro de
treinamentos, com uma área de 1300 m2, e suas
18 regionais distribuídas em sua base territorial.
A entidade atua hoje por meio de uma estrutura
profissionalizada e completa, destacando-se pela
prestação de serviços realizados na sede e nas regionais para melhor servir aos nossos associados
e filiados.
Desde 1984, os gestores do SESCON/SC sabem
da tarefa árdua para atender as necessidades,
corresponder aos anseios, desenvolver atividades para buscar o aprimoramento e inovação. Somente uma entidade que conta com o apoio de
associados e filiados, pode obter resultados positivos, efetivando assim, os pleitos e conquistas
da categoria.
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O Sescon/SC mantém parcerias junto à FECONTESC/SINDICONT’S do estado de Santa Catarina com trabalhos conjuntos através do PEC
e da Certificação Digital e com repasses financeiros, sempre visando o menor custo à classe
contábil catarinense e o fortalecimento das entidades coirmãs.
Com estas ações, o apoio de todos os diretores e dos nossos competentes colaboradores, que
não medem esforços para bem atender os nossos
associados e filiados, bem como para contribuir
pelo crescimento, visibilidade e fortalecimento da
entidade e de seus representados, estamos atingindo nossos objetivos.
Convido a todos para conhecerem o Sescon/SC
e sua representatividade, fazendo assim, parte
desta família e usufruindo de todos os benefícios
que disponibilizamos.
Contem com o SESCON/SC e com toda a
sua equipe, “UNINDO FORÇAS DEFENDENDO
VALORES”.
Eugenio Vicenzi
Presidente do SESCON/SC
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30 Anos de SESCON/SC
Mario Elmir Berti
Presidente da Fenacon
A história do Sescon/SC se confunde com a história da própria Fenacon. Desde
o inicio de suas atividades já mostrou ser uma das estrelas mais brilhantes
da constelação Federação, e vem contribuindo decisivamente para que nosso
sistema seja cada vez mais forte, mais atuante e mais representativo.
Parabéns a todos aqueles que ajudaram a construir esta história de sucesso.

Fernando Baldissera
Presidente Sescon Grande Florianópolis
O Sescon/SC é uma entidade que conquistou nestes 30 anos de existência,
uma expressiva representatividade e também a excelência na prestação de
serviços aos associados, filiados e representados. O Sescon GF tem orgulho
em manter por longa data, a parceria com esta entidade que é essencial aos
empresários do setor de serviços de sua base territorial. Sucesso à gestão que
se inicia e parabéns ao Sescon/SC.

Jefferson Pitz
Presidente Sescon Blumenau
O Sescon/SC deve comemorar e se orgulhar em chegar a este momento, como
uma entidade forte, moderna, evoluindo e aprimorando seus conceitos, visão
e objetivos. Buscando a melhoria continua, mas acima de tudo, lutando pelos
interesses de seus representados, por uma categoria que clama por respeito e
valorização. Aos dirigentes do Sescon/SC, através do seu Presidente Eugenio
nosso abraço fraterno e votos de uma gestão promissora.

Adilson Cordeiro
Presidente do CRCSC
Cumprimentamos o Sescon/SC pelos seus 30 anos de atividades em
prol da classe empresarial e contábil. Uma entidade se constrói com
pessoas comprometidas e ousadas, e essa tem sido a marca do Sescon
SC. Parabenizamos a todos em nome do Presidente Eugenio Vicenzi a
sua diretoria, assim como todos os presidentes e diretores anteriores que
contribuíram com a trajetória de sucesso até aqui.

Tadeu Oneda
Presidente da Fecontesc
Desde que surgiu, há 30 anos, o Sescon/SC tem desempenhado um papel
agregador, servindo como porta-voz dos anseios das empresas contábeis
no Estado, e na busca pela qualificação do empresário contábil com seu
trabalho, a entidade já garantiu, junto com as demais entidades coirmãs,
várias conquistas para a nossa profissão e em favor do desenvolvimento de
Santa Catarina. A Fecontesc tem orgulho de fazer parte dessa história que tem
como principal objetivo o crescimento e o reconhecimento da classe contábil.
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1984
Delegação Joinvilense unida para
o lançamento da associação

Era início da década de 80 e os pequenos escritórios
contábeis estavam virando empresas. Na época, as decisões relacionadas às convenções coletivas da classe estavam atreladas totalmente ao Sindicato do Comércio, deixando os contabilistas sem voz.
Naquele tempo a classe já mostrava sua união reunindo-se mensalmente na casa dos próprios contadores e foi
justamente em uma dessas reuniões que surgiu a ideia de
criar um sindicato patronal próprio.
A primeira reunião oficial aconteceu no inicio da noite
de 9 de julho de 1984, na sede do Sindicont Joinville, onde
foi discutida a criação da Associação Profissional. Era o
primeiro passo para chegar ao status de Sindicato.
Com as limitações de comunicação da época, o trabalho não foi fácil para disseminar essa ideia por todo o estado. Mas depois de várias ligações, ficou decidido que a
proposta de criação do Sindicato seria apresentada à classe em nível estadual durante a 8ª Convenção Estadual dos
Contabilistas (Contesc) que aconteceria em Joaçaba.
Para dar ainda mais força para se atingir o objetivo, os
contabilistas joinvilenses organizaram-se e lotaram dois
4
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ônibus para a Convenção.
A mobilização deu certo e os contatos feitos resultaram
na adesão de representantes de diversas regiões catarinenses à Assembleia Geral Extraordinária realizada no fim
da tarde do dia 15 de setembro de 1984.
Na ocasião foi eleito como primeiro presidente o contador Carlos Kina Sobrinho e os presentes aprovaram por
unanimidade a oficialização da Associação Profissional
das Empresas de Assessoramento, Perícia, Informações e
Pesquisas do Estado de Santa Catarina.
A partir desse momento a Associação Profissional começou definitivamente a perseguir o objetivo de tornar-se
um sindicato com representação estadual.
A Carta Sindical foi homologada em 24 de dezembro
de 1987, assinada pelo então Ministro do trabalho, Almir
Pazzianotto Pinto.
Começava assim a construção de uma grande história,
agora como Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
no Estado de Santa Catarina.

História

1984

1987

1991

1992

1993
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1996

1997

O início sempre é difícil e o
contador Carlos Kinas Sobrinho
sentiu na pele essa dificuldade
como o primeiro presidente da
entidade, na gestão 1984/1991.
Era meados dos anos 80 e a tecnologia da comunicação se resumia a uma telefonia ainda precária, alguns aparelhos de Telex
disponíveis e o correio. Mesmo
com poucos recursos e dificuldade até de adquirir selos para
enviar cartas, o objetivo de unir,
representar e integrar a classe
começava a ser perseguido.
Com a meta de transformar
a associação em sindicato atingida, a segunda etapa passava
a ser uma sede própria para a
entidade. O feito seria atingido
com a inauguração da sede lo-
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2000
calizada no Centro Comercial, na
área central da cidade Joinville,
no dia 11 de dezembro de 1991.
O presidente, recém-empossado para o mandato 1991/1994,
já era o empresário Luiz Carlos
Santana e coube a ele consolidar a entidade perante a classe.
Foi ocupando o cargo de vice
-presidente da Fenacon para a
Região Sul, que Santana colocou definitivamente o estado no
mapa contábil nacional.
Kinas voltaria a ocupar o
cargo de presidente da entidade para mais um mandato
1994/1997. O contador permanecia acompanhando de perto o
fortalecimento da entidade que
ajudou a fundar.
O ano de 1998 começava com

2001

2003

um novo presidente. O contador
Roberto Wuthstrack já ocupava
cargo na diretoria em mandatos
anteriores e aceitou assumir a
gestão 1998/2000, com o desafio
de consolidar a atuação em nível
estadual. Ocorreu o início de um
processo de descentralização,
com uma maior participação de
representantes de várias cidades
em sua diretoria.
A gestão 2001/2003 ficou sob
a responsabilidade do contador
Vilson Wegener e coube a ele
estruturar administrativa e financeiramente a entidade para
justamente dar suporte ao processo de regionalização.
Preparado nas gestões anteriores, a implantação das 18 Diretorias Regionais se concretizou

História

2004

2005

na gestão 2004/2007 do então
presidente Luiz Antonio Martello.
Trabalho importante ocorrido
durante essa gestão foi a realização de 1.622 visitas às empresas
contábeis em 208 municípios de
todo o estado, apresentando a
entidade e os benefícios de associar-se a ela. Como resultado,
quadriplicou o número de associados.
Um dos principais envolvidos
no projeto de visitas, o então diretor administrativo da entidade, Elias Nicolleti Barth, foi quem
assumiu a presidência para a
gestão 2007/2010. E a palavra de
ordem durante esse mandato foi
inovação.
Prova disso foi a modernização da comunicação das enti-

2007
dades com a classe por meio do
Portal Contábil SC e o projeto de
cursos a distância, em que foram
instalados equipamentos em várias cidades do estado, possibilitando a capacitação sem deslocamentos e com baixo custo. Em
2011, outro marco, a mudança
para a nova sede. Uma estrutura
a altura do que a classe merece,
com destaque para o auditório e
as salas para treinamentos.
Reeleito para a gestão seguinte, Elias deixou o cargo em
março de 2013 para assumir a
superintendência do Instituto
Fenacon. A partir de 1º de abril
daquele ano, o então vice-presidente, Eugenio Vicenzi assumia
o desafio de presidir a entidade.
Em fevereiro de 2014, por meio

2009

2011

de eleição, Vicenzi foi escolhido para permanecer à frente
da entidade durante a gestão
2014/2018.
Sem esquecer o legado das
gestões anteriores, Vicenzi está
focado na melhoria dos processos internos com o auxílio da
tecnologia. Foi durante a sua
gestão que ocorreu a primeira
eleição para escolha da diretoria
do Sescon/SC via internet.
A entidade vive um novo
momento, no qual por meio de
um contato mais próximo com
as demais entidades da classe
e também com os órgãos públicos, busca-se cada vez mais unir
forças e defender valores.
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Belas paisagens,
amizades e o esporte
Contador, ex-presidente e ex-diretor financeiro do
Sescon/SC, Vilson Wegener, pratica, desde 2003,
um esporte não tão popular, mas com inspirações
para o dia a dia de um empresário contábil
Ele tem 46 anos, mas desde os 35 pratica um
esporte que está em 12º no ranking dos mais procurados pelos brasileiros. Atualmente, são mais
de 25 mil pessoas que buscam, através do golfe, a
maneira de se divertir no esporte. Sócio da Época
Contabilidade e Assessoria, Vilson Wegener, se inspira nas belas paisagens para se dedicar ao esporte.
“Na época, um amigo me convidou para fazer
uma aula experimental, mas eu já admirava o esporte através de transmissões de TV. A aula despertou meu interesse e decidi ingressar no esporte. Primeiro, claro, precisei fazer uma série de aulas
para aprimorar a técnica, uma vez que o golfe não
é um esporte que você aprende e sai jogando. Ele
exige uma série de disciplinas de movimento e
postura. O atleta somente poderá praticá-lo após
o domínio da técnica, para sua segurança e a dos
outros praticantes”.
Ele começou por intermédio do convite de um
amigo e até tentou chamar os seus para começar
a praticar, mas segundo Wegener, muitos alegam
falta de tempo. Mesmo assim ele não desiste e divulga o esporte para quem possa iniciar. Um deles,
o filho. “Neste ano, meu filho iniciou a prática. Já
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está conseguindo fazer os movimentos com perfeição. Em breve, poderá ser meu companheiro de
jogo”.
A pouca procura deve-se a dois motivos: o tempo de duração de cada partida – cerca de 4 horas -,
além de o esporte ser praticado somente com luz
natural, durante o dia. Isso diminui a frequência de
jogos.
“Gostaria de jogar todos os dias (risos). Mas na
prática, somente consigo jogar uma a duas vezes
por semana. Nem sempre há tempo necessário
para tal, pois precisa de luz natural”.
Vilson utiliza o Joinville Country Club, um dos
locais aptos em Santa Catarina, para praticar o golfe. Quando é possível vai a Curitiba, encontrar-se
com amigos e jogar. Além disso, concilia viagens
com os jogos, desde que haja campos disponíveis.
Além do golfe, frequentemente vai à academia,
pois acredita que a atividade física é fundamental para a saúde. O vôlei é outro esporte que cai
no gosto do contador. Mas, caminhar pelos belos
campos onde o golfe é praticado, será sempre a
maior paixão no esporte.
“Além da prática, através da caminhada no
campo, ainda temos o benefício da paisagem, pois
normalmente os campos são lugares belíssimos
e tenho o prazer do conviver com os amigos que
praticam o esporte comigo”.

Onde jogar em Santa Catarina?

Esporte

Florianópolis
Costão Golf Club
Jurerê Golf Club

Itapema
Plaza Itapema Golf e Resort

Vilson Wegener

Joinville
Joinville Country Club

Rancho Queimado
Santa Rita Golf Club

46 anos, Contador
Trabalho na empresa
Época Contabilidade e
Assessoria. Ocupei os
cargos de Presidente e
Diretor Financeiro no
Sescon/SC. Ocupei o
cargo de Vice-Presidente
do CRCSC e atualmente,
sou Vice-Presidente da
Fenacon.

*Acesso aos locais dependerá de um contato antecipado
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Saúde

Como a Tecnologia pode Auxiliar na Saúde?
Aplicativos dão dicas sobre
como se alimentar, ingerir água
e planejar a rotina de exercícios
físicos
Enquanto você lê esta matéria, saberia contar quanto tempo faz que o celular ficou longe
de suas mãos? Ou ele continua
em uma delas? Hoje em dia, os
celulares fazem parte dos grandes momentos da vida dos brasileiros.
Mas além da comunicação,
rede social e internet eles podem ajudar com outras funções.
Os aplicativos para saúde, controle na alimentação e exercícios físicos, auxiliam aos que iniciaram uma mudança de vida.
E para auxiliar na rotina di-

ária, os “Apps” fazem com que
as pessoas criem um “Diário
Alimentar”, o que e o quanto
consomem diariamente, entre
alimento e líquido. Com as informações, dia a dia, a pessoa saberá o que pode ser alterado e
atingir as metas sugeridas, principalmente por um profissional
de saúde.
Segundo a nutricionista, Rafaela da Silva, da Clínica Espaço
Saúde Integral, a ajuda deste
profissional impede que as pessoas se preocupem apenas em
contar calorias, mas possam
receber informações de como
realizar as escolhas alimentares.
“É necessário avaliar de
onde estão vindo essas calorias,

Aplicativos para o
“Diário Alimentar”

Aplicativos para a prática
de exercício físico

NutraBem
Controle do peso de forma
saudável. Apresenta o
equilíbrio nutricional e não
somente as calorias dos
alimentos consumidos. Auxilia
o usuário a adquirir controle
sobre as suas escolhas.

Tecnonutri
Avisa quando e o que comer
na medida certa da sua saúde.
Registra o consumo diário e
acompanha ao longo do dia
suas metas de cada nutriente.
Valores nutricionais de mais de
2 mil alimentos.

RunKeeper
Fornece motivações, metas
e planos para treinamentos.
Funciona para pedaladas,
caminhadas e corridas.
Monitora batimento
cardíaco e calorias perdidas.
Áudios em português.

Runtastic
Inclui uma lista com mais
de 30 atividades esportivas,
como corrida, ciclismo, entre
outros. Para quem já corre,
ele age como um estímulo
contínuo, oferecendo rastreio
automático de distância,
tempo, velocidade, passo,
calorias consumidas, altitude,
batimento cardíaco, entre
outras diversas funções.

My FitnessPal
Torna fácil a contagem de
calorias. Banco de dados com
mais de 3 milhões de alimentos.
Registros rápidos para perder
quilos extras.
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por exemplo: uma maçã e um
brigadeiro podem ter as mesmas calorias, mas cada um vai
criar uma reação diferente no
organismo e ofertar nutrientes
diferentes. Por medo das calorias, muitas pessoas não escolhem alimentos saudáveis como
abacate, castanhas ou azeite de
oliva, que são riquíssimos em
gorduras boas para o organismo
e escolhem uma barra de cereal
light pobre em nutrientes e com
menos calorias”, explica.
Depois da orientação de um
profissional, a pessoa poderá,
com o aplicativo, criar a rotina e
controlar a prática de exercícios
físicos, aliado à alimentação.
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Utilizar após procurar um
profissional de saúde

Informe

Contadores podem ser
correspondentes do Badesc
O Badesc lançou uma linha de
financiamento pela internet que
facilita o acesso ao crédito empresarial para os catarinenses,
o Badesc Fácil. Iniciativa inédita
em Santa Catarina. Outra inovação é que os escritórios de contabilidade credenciados podem
atuar como correspondentes,
auxiliando clientes interessados
em financiamentos nesta modalidade.
O principal benefício para os
profissionais credenciados é a
remuneração de 0,75% do valor
da operação contratada. Para
remunerar os contadores, o Badesc abre mão de uma parte do
lucro, pois não há custos adicionais para os empresários que fizeram a operação por meio dos
escritórios de contabilidade.
Entre os profissionais cre-

denciados está Theomaris Peschel, da Peschel Contabilidade
da cidade de Mafra. “Para nós foi
muito positivo o credenciamento, porque facilitamos o acesso
ao crédito dos nossos clientes,
que muitas vezes não tem tempo de ir até o banco para contratar uma operação. O processo
é rápido e bem simples. Além
disso, a equipe do Badesc está
sempre à disposição para dar
apoio caso necessário”, comenta Theomaris.
Atualmente o valor concedido pelo Badesc Fácil varia entre
R$ 15 mil a R$ 100 mil e os correspondentes estão habilitados
a trabalhar nesta linha. “O trabalho em parceria com os contadores tem funcionado muito
bem. Por este motivo, estamos
estudando a ampliação do valor

máximo do Badesc Fácil e, ainda, a ampliação da atuação dos
correspondentes para outras
linhas de crédito da agência”,
afirma Rodrigo Moriguti, gerente
responsável pela linha de crédito.
Desde a implantação, em
janeiro de 2013, a Agência de
Fomento de Santa Catarina já
financiou mais de R$ 11 milhões
com o Badesc Fácil.

O cadastro de uma
proposta pode ser feito
de qualquer lugar, de
qualquer cidade, sem a
necessidade de ir até o
banco. Basta acessar
www.badescfacil.com.br.
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PRESENÇA
Caçador

São Bento do Sul

(49) 3567 9124
certificado.cdor@sesconsc.org.br
Claudinei Bertotto - (49) 3561 0700

(47) 3626 3834
certificado.sbs@sesconsc.org.br

Joaçaba

Canoinhas

(49) 3522 6556
certificado.jba@sesconsc.org.br
Joel Luiz da Silva - (49) 3525 0001

(47) 3622 6006
certificado.canoinhas@sesconsc.org.br
Jorge Nelson Stocker - (47) 3622 3060

Marcia Grossl Neneve Cordeiro - (47) 3633 0729

São Miguel do Oeste
(49) 3621 4701
certificado.smo@sesconsc.org.br
Nereu Antônio Mazzutti - (49) 3621 0485

Xanxerê
(49) 3433 2333
certificado.xxe@sesconsc.org.br
Volmir Farina - (49) 3445 4215

Chapecó
(49) 3328 5229
certificadodigital@sindicontcco.com.br
Franciele Guolo Carneiro - (49) 3347 0132

Concórdia

Curitibanos

(49) 3444 6129
certificadodigital@netcon.com.br
Cenildo Colossi - (49) 3442 3132

(47) 3433 9849
suporte@sesconsc.org.br
Jandival Ross - (49) 3245 1311

Videira

Lages

(49) 3533 0011
certificado.vda@sesconsc.org.br

(49) 3225 2921
certificado.lages@sesconsc.org.br
Jonas Wolff Filho - (49) 3222 6990

Margarete Ap. Rodrigues Alves - (49) 3566-0065

12

Revista Sescon/SC 2014

SESCON/SC
Jaraguá do Sul

Joinville

(47) 3276 0236
certificado.js@sesconsc.org.br
Ademir Orsi - (47) 3373 0905

(47) 3433 9849
suporte@sesconsc.org.br
Cristiane Rosa

Itajaí
(47) 3241 0325
certificacao@intersindical.com.br
Regiane Waltrick - (47) 3345 6923

Balneário Camboriú
(47) 3268 0136
certificado.bc@sesconsc.org.br
Roberto Carlos Castilho - (47) 3367 1438

Brusque
(47) 3355 0550
certificado.brusque@sesconsc.org.br
Onildo José Pereira Jr. - (47) 3351 1975

Rio do Sul
(47) 3525 5489
certificacao@sindicont.org.br
Silene Rengel - (47) 3531 6900

Tubarão
(48) 3626 2837
certificacao@tubanet.com.br
Reginaldo Cardozo - (48) 3624 0260

Araranguá
(48) 3524 4228
certificado.ararangua@sesconsc.org.br
Jervison Luiz Martinelli - (48) 3522 1836

Certificação Digital

Auditório
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Entenda como o “seu computador”
vai se comunicar com o eSocial
Um dos assuntos mais polêmicos do setor, e que vem gerando
muita controvérsia, é o eSocial.
As maiores discussões têm
girado em torno do que diz respeito ao início da obrigação,
pois os gestores do projeto têm
veiculado datas para 2014 e
com pouca escalabilidade, ou
seja, indicando que a obrigação
atingirá de forma quase imediata todas as empresas e pessoas.
Inclusive algumas pessoas que
não possuem trabalhadores,
como é o caso dos pequenos
produtores rurais.
Outro ponto polêmico é o
relativo à sua complexidade e
ampliação do volume de informações a serem entregues com
imediatez. A despeito do que
apregoam o Sr. José Alberto
Maia[1] e Daniel Belmiro Fontes[2], com todo o respeito ao
conhecimento destes, ela será
aumentada em razão da multidisciplinaridade que acarretará
uma mudança organizacional.
Atualmente cada setor gera
as informações de sua responsabilidade, o que pode gerar
distorções é claro, mas facilita a
distribuição de tarefas. Já com o
eSocial será necessário mudar,
no mínimo, a governança empresarial, mantendo um setor
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responsável pela entrega interligado às áreas como financeira,
compras, faturamento, medicina e segurança do trabalho, RH,
tributário e departamento de
pessoal em uma breve explanação.
O fato é que com a entrada
do eSocial, efetivamente, não
haverá aumento de obrigação,
pois ele não prevê mudanças
nas normas que regem as relações trabalhistas, nem tampouco as tributárias ou de medicina e segurança do trabalho[3].
Todavia exigirá que sejam executadas com esmero e rigidez
espartana as normatizações,
sob pena de incorrer em um alto
custo na execução extemporânea ou equivocada, haja vista
que os dados estarão inseridos
em uma base única que facilitará a inserção de um processo
de malha fina com alto grau de
apuração[4].
O que muda, então, de forma
profunda, é a forma de agir das
empresas, trabalhadores, profissionais de RH, departamento de
pessoal, medicina e segurança
do trabalho e principalmente a
postura dos gestores.
O terceiro ponto de interrogação
do assunto é “como o projeto
funcionará”?

Conforme indicado nas notas de rodapé, o processo será
montado à semelhança da NF-e.
Dentro desta linha, o eSocial
manterá uma base central receptora dos dados de todas as
empresas, trabalhadores, com
vínculo celetista ou sem vínculo
bem como as informações das
verbas calculadas para cada trabalhador e por tipo de cálculo
realizado.
O processo de alimentação
destes dados será realizado
mediante o envio de arquivos
no formato XML, por meio de
web services utilizando, em um
primeiro momento, o modelo
de comunicação assíncrona,
conforme detalhamento mais
técnico abaixo. Os arquivos serão relativos a todos os eventos
ocorridos durante a vigência da
relação.
Entende-se por eventos os
fatos que ocorrem no dia a dia
do vínculo como por exemplo:
admissão, demissão, atestado
médico de saúde, atestado médico ocupacional, dados relativos a exposição a agentes nocivos, verba por verba calculada
por trabalhador e por competência. O projeto é amplo, pois
prevê a utilização de 22 tabelas
acessórias e 44 eventos que de-

Artigo

verão ser enviados de forma periódica ou não. Os
periódicos, que em resumo é a folha de pagamento, têm como prazo o 7º dia do mês subsequente.
Os prazos dos não periódicos, que são aqueles que ocorrem em momentos incertos, como
admissões, atestados, mudança de função, etc.,
são os que trazem maior complexidade, pois têm
datas distintas e de acordo com a normatização
atual e podem ser:
- Anterior à ocorrência: no caso da admissão

-

que deve ser enviada até 23h59min59s do dia
anterior à data da admissão;
Imediato, quando há ocorrência de acidente
de trabalho com óbito;
Vinte e quatro horas, se o acidente de trabalho
for sem óbito;
Um ou dez dias, nas rescisões sem ou com
cumprimento de aviso prévio; e
Até o fechamento da folha da competência, a
qual o evento tem envolvimento.

Como o procedimento deverá ocorrer?
retornar ao portal para verificar o estado dos
dados, assim como ocorre no procedimento
da NFe ou CTe.

Ao enviar os dados de um evento, por exemplo,
uma admissão, que será o XML no leiaute do evento S-2200, que tem como pressuposto substituir o
registro no livro ou ficha de empregado, o sistema
de folha de pagamento realizará os seguintes procedimentos:

7 Após este novo trajeto de consulta do estado
do evento é que se obtém de forma definitiva o
retorno que pode ser:

1 Montagem do XML dentro do leiaute do evento
S-2200, buscando no banco de dados do sistema de folha de pagamento, conforme estas foram alimentadas pelo usuário até o momento
do envio.

* que há erros, indicando os códigos de erros
para que sejam interpretados pelo operador,
sejam corrigidos na aplicação e se proceda
uma nova entrega retornando ao processo inicial conforme descrito no item 1 ou

2 Anexação da assinatura digital do tipo A1 ou
A3, podendo esta ser do procurador.

* que os dados foram registrados na base do
eSocial. Neste caso a obrigação de entrega
será considerada adimplida.

3 Abertura de uma comunicação com o portal do
eSocial pelo consumo de um serviço do servidor hospedeiro do web service, conforme endereço que será disponibilizado na publicação
oficial do leiaute.

De forma simples este é um resumo do modelo
operacional do eSocial.

4 O processo encapsulará os dados, processará
o envio de dados e retornará um número de
recibo de entrega.
5 Como, a princípio, o projeto trabalhará como
o método de transmissão assíncrono, este recibo não corresponde ao protocolo de entrega
dos dados de forma válida.
6 De posse deste protocolo “provisório”, o sistema de folha de pagamento deve aguardar alguns segundos, conforme o projeto definir, e

Elisabete Jussara Bach
CEO da JB Software Ltda
www.jbsoft.com.br

[1]

Auditor-Fiscal do Trabalho e Coordenador do Grupo de Trabalho eSocial do Ministério
do Trabalho e Emprego (GT-eSocial-MTE).

[2]

Coordenador de Sistemas da Atividade Fiscal da Receita Federal do Brasil, atuando no
Projeto do eSocial.

[3]

O que está ocorrendo no eSocial é paralelo ao que ocorreu na entrada dos projetos
do SPED, de forma mais singular, à entrada da NF-e. O início da obrigação da NF-e não
ensejou mudanças na forma de cálculo dos impostos e contribuições vinculadas a
ela. Ou seja, as regulamentações do ICMS, IPI, PIS, CONFIS, ISS, INSS e IRRF não foram
modificadas. Os métodos de cálculos permaneceram inalterados. O que mudou foi o
meio de gerar o documento fiscal. Em lugar de fazer uma nota manuscrita, datilografada ou impressa que permitia uma pré-autorização sem análise de informações me-

diante uma solicitação de impressão de blocos de notas, para um modelo digitalizado
com pré-autorização mediante apresentação de todos os dados do documento.
[4]

O projeto da NF-e permitiu ao fisco criar modelos de análises pré-condicionadas que
impedem a autorização do documento, como é o caso da inexistência do contribuinte, ou pós-condicionadas a exemplo da conferência dos cálculos tributários, confronto com declaração de débitos e ainda enquadramento de alíquotas aplicadas que
permite ao fisco emitir notificações eletrônicas e em massa.

Este paralelismo é adjacente no eSocial, ou seja, não haverá mudança na tributação, mas
fará com que se cumpra a existente com rigidez para que sejam aplicadas as sansões definidas no ordenamento jurídico.
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Artigo

Órfãos de Líderes
Em uma recente reportagem sobre crianças órfãs, foram apresentadas as dificuldades enfrentadas por elas, tais como déficit
de aprendizagem, falta de iniciativa por conta dos medos da vida
e a ausência de pais para servir
como referência de cidadania.
Refleti um pouco a respeito da
matéria e iniciei um processo de
relação entre estas crianças e os
profissionais ou colaboradores
de empresas que têm em seu
quadro líderes totalmente despreparados. Nos momentos de
tensão e pressão por causa de
um problema não resolvido, um
relatório não entregue no prazo,
uma meta não atingida ou um
pequeno deslize no atendimento, estes líderes fazem com que
você se sinta sozinho, ou seja,
um órfão corporativo.
A situação requer um feedback. Após solucionar os problemas, um puxão de orelha,
um pequeno “da próxima vez,
vamos tomar cuidado para que
isto não aconteça”, uma atitude
que realmente fosse importante
no momento para um novo direcionamento ou postura. É aí que
vem a surpresa. Muitos líderes
passam batido na “hora h” ou
encontram culpados, falhando

em perceber que, em uma equipe, as pessoas podem cometer
erros e precisam sentir que contam com alguém para ajudá-las
nestas situações. É no momento
da crise que vemos em quem
podemos buscar apoio. Mesmo
que você tenha cometido um
erro grave, é necessário que o
líder esteja ali ao lado, aguentando firme.
Nas organizações privadas
ou estatais, o assunto é muito
comentado. “Esta área que tem
fulano como líder está sempre
unida. Sicrano está sempre distante da equipe”. Estes tipos de
comentários expõem os espaços vazios deixados por alguns
líderes, possibilitando a desmotivação da equipe e deixando-a
sem metas a seguir. A responsabilidade da liderança como
espelho é fundamental. Sem um
exemplo, as equipes se tornam
um nada, sem alma e sem brilho nos olhos. A diferença entre
colaboradores com uma boa
liderança e sem liderança é visível. Ao observar pessoas trabalhando sem sorriso ou vontade,
nota-se a falta de um líder, ao
passo que, encontrar colaboradores trocando ideias e buscando soluções com harmonia,

certamente percebe-se um líder.
Há anos especialistas dizem
que relacionamentos são essenciais. Mesmo assim, investimos
pouco tempo e energia construindo-os. Na verdade, as pessoas não deixam empresas, mas
sim seus líderes. Da mesma forma, casais e crianças não abandonam casamentos e lares, mas
sim cônjuges e pais. O preço por
conta dos desligamentos é alto,
tanto em termos financeiros
quanto emocionais. Cuide das
pessoas que lidera para não correr o risco de virar órfão de toda
sua equipe.

Edson Oliveira

Palestrante
Administrador de empresas, pósgraduado em Gestão de Recursos
Humanos e em Gestão de Marketing, com
especialização em Psicodrama. Ministra
palestras e treinamentos.
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A Itália brasileira
A grande quantidade de imigrantes italianos que vieram ao
Brasil se identificaram com um
pedaço de terra no extremo sul
do estado. A primeira colônia
italiana instalada no Brasil ainda
na época do Brasil República em
1881, não poderia receber outro
nome. A Nova Veneza. O município tem entre seus habitantes
mais de 90% de descendência
italiana e uma cultura que não
se distancia de sua origem.
Todos os anos a cidade recebe uma visita ilustre no mês
de maio. Conhecida por seu
turismo religioso e pelo belo
Santuário de Nossa Senhora do
Caravaggio, o técnico da seleção brasileira nas Copas de 2002
e 2014, Luiz Felipe Scolari, não
deixa de visitar o local e pedir
proteção à sua santa de devoção. Além do turismo religioso,
muito forte e presente, caracte-

rística dos italianos, Nova Veneza conta com a preservação arquitetônica como chamariz aos
visitantes.
As casas de pedra da família
Bratti foram construídas no ano
de fundação da colônia. Foram
preservadas através dos anos
e hoje, é passagem quase que
obrigatória para quem visita
Nova Veneza. Em suas paredes,
a história italiana fica clara e a
tradição e o orgulho da descendência italiana estão ali expressas. Além das casas de pedra,
o Monumento dos Imigrantes,
o Museu dos Imigrantes e o
Pórtico de entrada que é todo
construído em pedra talhada,
deixam claro a quem chega a
forte presença italiana. E para
não deixar dúvidas de que Nova
Veneza é um pedacinho da Itália
no Brasil, o próprio governo italiano enviou uma gôndola como

Santuário Nossa Senhora do Caravaggio
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as que percorrem os canais venezianos.
A capital catarinense da Gastronomia Italiana, Nova Veneza, não possui esse título à toa.
Polentas, queijos coloniais, macarrão, lasanhas, salames, pães
caseiros e tantos outros pratos
típicos são facilmente encontrados em qualquer restaurante
que se entre. Ao passar pelas
ruas da cidade é inevitável sentir o cheiro da polenta no fogo e
do salame posto à mesa. Assim
como não é raro, encontrar restaurantes e cafés coloniais prontos para receber a população e
os turistas.
Localizada a 213 km de Florianópolis, a cidade de pouco
mais de 13 mil habitantes têm
na agricultura e na metalurgia as
suas principais fontes de renda.

Casas de Pedra da Família Bratti

Lazer

Por que visitar Nova Veneza?
Quem não gostaria de sentir o
gostinho da Itália sem precisar
atravessar o Oceano Atlântico
não é mesmo? E pra isso, sem
dúvida, o melhor destino é Nova
Veneza. Além de todo o turismo
e do sotaque arrastado que deixa clara a colonização italiana,
a cidade é rodeada por montanhas, exibindo aos que chegam
à cidade uma beleza natural encantadora. Encanto que aumenta a cada passo dado e a cada
construção com arquitetura nitidamente com os traços italianos. Quem chega á Nova Veneza
vindo de Criciúma, se depara
com o distrito de Caravaggio e
com seu belo Santuário dedicado a santa de mesmo nome.
Além de todo o turismo que
pode ser realizado, as festas
típicas da cidade são um atrativo a mais para quem deseja

ITC

conhecer as tradições italianas.
O mês de maio é marcado pela
festa em devoção à Nossa Senhora do Caravaggio e o mês de
junho atrai cerca de 50 mil pessoas para uma festa típica nessa
pequena cidade. A Festa da Gastronomia Italiana permite aos visitantes deliciarem-se com cada
um dos pratos típicos italianos.
Mas, para quem pensa que
Nova Veneza é somente uma
pequena cidade com características e modos italianos, está
enganado. No interior da cidade
encontra-se rios puros e cristalinos que ainda correm límpidos
entre as montanhas com matas
virgens e que fazem parte da
Serra Geral.
Tradição, orgulho da descendência, arquitetura preservada, gastronomia, fé e natureza.
Tudo isso faz de Nova Veneza,

a encantadora pequena cidade
no sul do estado que atrai os turistas em busca pela diversidade
e preservação da colonização,
uma verdadeira história a cada
quilômetro percorrido.

Monumento ao Imigrante
Localização: Sul do estado
Fundação: 28 de outubro de 1821
Emancipação: 21 de junho de 1958
Gentílico: Veneziano ou Neoveneziano
População: 13.447 habitantes (IBGE 2010)
Altitude: 70 metros
Área do município: 293,557 km2

CURSOS E TREINAMENTOS
Atualização e Capacitação Profissional

Assista aos melhores cursos online, a qualquer hora,
em qualquer lugar e com o melhor conteúdo!
Aprimore seus conhecimentos com o melhor custo/benefício do mercado.
MELHORES INSTRUTORES, CONTEÚDO ATUALIZADO E DINÂMICO!
Confira a lista de cursos disponíveis em nossa grade:
• ALÍQUOTA DE ICMS (4%) PARA IMPORTADOS E FCI (Da
Geração à Transmissão)

• INICIAÇÃO AO ICMS - Do Fato Gerador às Obrigações
Acessórias

• CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR - Aspectos
Tributários e Contábeis de Acordo com a IFRS

• RETENÇÕES DE IR, PIS, COFINS E CSLL - Regras Gerais

• CRÉDITOS DE ICMS/SC - Da Não-Cumulatividade ao Prazo
para Utilização e a Consequente Redução da Carga Tributária
• CUPOM FISCAL (ECF) - Da Obrigatoriedade às Obrigações
Acessórias
• EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO
FISCAL - Aspectos Relacionados ao ICMS/SC
• ICMS/SC - Novas Concessões de TTDs (Análise da Minuta)
relativos à Importação em Santa Catarina

• SIMPLES NACIONAL - Aspectos Relacionados ao ICMS e ao
ISS
• SISCOSERV - Informações sobre Serviços, Intangíveis e Outras
Operações que Produzam Variações no Patrimônio
• SPED FISCAL (EFD) - Dos Novos Prazos de Obrigatoriedade à
Geração, Validação e Transmissão dos Arquivos
• SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS - Teoria, Prática e
Aplicação da Alíquota de 4% para Produtos Importados

Acesse: www.itccursosetreinamentos.com.br
Ligue agora mesmo (48) 3205-2220 - cursos@itcnet.com.br
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Projeto Atender:
Um divisor de águas
A burocracia para abertura de
empresas em nosso país é um
problema que os profissionais
contábeis sentem na pele em
uma grande maioria dos municípios brasileiros.
Devido a essa dificuldade
foi que em meados de 2011, os
profissionais contábeis de Joinville e entidades empresariais,
firmaram uma parceria com a
administração municipal cujo
objetivo foi criar um nível de
integração de informações com
uma base única, para promover
a desburocratização. Acreditava-se que dessa forma o município poderia ter um processo
lógico, racional e mais rápido
para aberturas de empresa, incentivando assim o empreendedorismo em Joinville.
Nessa época, nas reuniões
da classe contábil, muitas delas
realizadas no Sescon/SC, não se
falavam em outros assuntos. E
foi em uma dessas reuniões que
começou a ser criado o Programa Atender.
O primeiro passo foi conquistar a possibilidade de se ter
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um lugar único para a abertura
de empresas no município, pois
até então os profissionais contábeis eram obrigados a enfrentar
o atendimento normal da prefeitura. O resultado veio em 2012
com um espaço para receber o
atendimento do cadastro fazendário e mobiliário em um local
único na cidade. Esse espaço
foi patrocinado pelo Sescon/SC
que forneceu todo o mobiliário
para que o atendimento fosse
feito no local.
Após essa conquista, cujo resultado agradou os profissionais
da contabilidade, a classe não
descansou e continuou na luta
para ampliar essa possibilidade, buscando abranger todos os
atendimentos dentro do processo de abertura de empresas.
O que acontece em Joinville,
não é diferente do que acontece em outras cidades de Santa
Catarina e até mesmo do Brasil. É nítida a necessidade de
celeridade dos processos, que
muitas vezes são barrados por
uma legislação antiquada que
não acompanha a necessidade

do mercado. O travamento é tão
grande que acaba por beneficiar
os municípios vizinhos, cujo desenvolvimento acontece à custa
da ineficiência de Joinville.
Para que fosse buscada
essa ampliação do Programa
Atender foi realizado um mapeamento de todos os processos
para abertura e alterações de
empresas no município, que envolviam nove órgãos onde eram
entregues documentos ou realizava-se algum tipo de cadastro.
Com esse levantamento, chegou-se a conclusão de que era
necessário percorrer dez quilômetros e aguardar em média 84
dias para concluí-lo. Esse levantamento baseou-se no controle
dos próprios profissionais da
contabilidade e que fez com que
o tempo fosse reduzido em mais
de dez dias.
Foi por meio desse mapeamento que se chegou à concretização dos três pilares do
Programa Atender: Atendimento
Centralizado, Entrada Única de
Dados e Fiscalização Integrada.
Toda essa dificuldade de-

Gestão Pública

ve-se muito ao fato de que até
então não havia uma comunicação entres os órgãos, fazendo
com que os mesmos processos
e até os mesmos documentos
fossem apresentados repetidamente.
Para Miquéias Libório de Jesus, Fiscal de Tributos do Município de Joinville, o grande desafio está nas pessoas. “A maior
dificuldade é convencer que
isso será benéfico ao servidor,
deixando claro que não significa
perder espaço, mas dar qualidade ao trabalho” relata o fiscal.
Miquéias lembra que em
2008, quando ocorreu a implantação da Nota Fiscal Eletrônica
no município, as dificuldades foram semelhantes e a atuação da
classe contábil foi determinante
no êxito.
Ele complementa que a
meta municipal é audaciosa. “A
meta para abertura de empresas
em Joinville é 15 dias e acreditamos que podemos chegar a menos de dez. Existem municípios
brasileiros, como Uberlândia/
MG, que faz entre quatro e cinco
dias. Joinville tem competência
para fazer isso e fará”, afirma o
fiscal.
Durante a Semana Fiscal
do último ano, promovida pelo
Sescon/SC, mais de 150 profissionais presentes puderam conhecer como seria o visual do
protocolo eletrônico no município.
Oficialmente, o passo seguinte foi dado a partir de novembro de 2013, quando todos
os protocolos de empresas
contábeis para abertura de empresas em Joinville tornaram-se
eletrônicos. Foi decretado assim
o fim do processo físico de protocolos em papel, no balcão da
Secretaria Municipal da Fazenda.

Depois do protocolo on-line,
outras ações visando a redução
do tempo de abertura de empresas foram realizadas, sendo
a principal delas, a aprovação
de Lei Complementar 414/2014,
que tem como proposta principal simplificar os processos de
concessão do alvará de licença
e localização, prevendo também
a criação do Comitê Permanente de Desburocratização (CPD).
A este Comitê caberá a proposição de políticas públicas para
otimização de rotinas de trabalho na esfera administrativa
do governo municipal. A classe
contábil será representada por
empresários dos Núcleos Contábeis da Ajorpeme e Acij.
Os principais benefícios com
essa legislação foram a classificação das atividades econômicas de acordo com seu grau de
risco e a inversão dos fluxos da
sistemática de abertura de empresas, colocando a Secretaria
da Fazenda no início do processo de abertura da empresa, e
não mais no final.
Com essa medida, o requerente tem direito a certidões
negativas e acesso à nota fiscal
eletrônica. Além disso, o alvará
provisório para que empresas
regularizem suas situações tem
a validade ampliada de 180 dias
para 360 dias, com possibilidade de revalidação para mais um
ano, desde que se caracterizem
como atividades de baixo ou
médio grau de risco. Além disso outra importante conquista
aprovada foi a remoção de três
órgãos do processo.
No passo atual os esforços
estão concentrados no levantamento das necessidades por
parte dos órgãos e na efetivação
do CPD que ficará responsável
por conduzir os trabalhos. Entre
as atividades mais importantes

e complexas, está o registro individual de cada órgão e também
dos processos que são comuns
a todos eles.
A adoção do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), que
foi desenvolvido pelo Tribunal
de Justiça Federal da 4ª Região/
Porto Alegre, foi também uma
ação que contribuiu para diminuir a burocracia nos processos.
A Secretaria da Fazenda também busca aperfeiçoar a utilização do REGIN, que segundo os
técnicos da própria Fazenda de
Joinville, não é explorado em
sua totalidade.
Nessa busca pela desburocratização, outro passo importante referente à digitalização
dos processos administrativos
da Prefeitura de Joinville, foi
dado em junho deste ano, com
a adoção da assinatura digital
do prefeito. A classe contábil
imagina que com essa medida
outros órgãos também possam
utilizar dessa tecnologia para
agilizar ainda mais os processos.
Para o futuro do Atender vislumbra-se não só o importante trabalho dos integrantes do
CPD, responsáveis por conduzir
os trabalhos, mas também da
realização de Fóruns em que
um número maior de profissionais possa continuar discutindo,
aprofundando-se, sugerindo e
participando efetivamente das
atividades do programa.
O que se observa é uma
convergência de ideias e esforços para que essa tentativa de
desburocratização realmente
alcance sucesso. A conclusão do
processo como um todo pode
refletir em um verdadeiro divisor de águas no que se refere à
abertura de empresas no município e quem sabe até possa servir como exemplo para outros.
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O perverso
abismo
tributário
De acordo com o Coeficiente
Gini, cuja escala de 0 a 1 mede o
grau de concentração de renda
com base na diferença existente
entre os rendimentos dos mais
pobres e mais ricos mundo afora, o Brasil ainda exibe um índice
nada edificante: 0,498. Isso significa uma defasagem em torno
de 15 vezes entre a renda verificada na base e a que desfrutam
os ocupantes do chamado topo
da pirâmide social.
A estreita relação entre esse
quadro e a nossa realidade tributária é flagrante, segundo revelam estudos como The effects
of Brazil’s high taxation and social spending on the distribution
of household income, ou “Os
efeitos da alta tributação e do
gasto social sobre a distribuição
da renda familiar no Brasil”.
Realizada por Sean Higgins
e Claudiney Pereira, a pesquisa
revela que os impostos indiretos
- incidentes sobre o consumo
- jogam para cima o índice de
Gini no Brasil, tornando o país
ainda mais desigual. Os pesquisadores da Universidade de
Tulane ressaltam também que,
enquanto os impostos diretos
- incidentes sobre renda e patrimônio - correspondem a 45%
da arrecadação, os outros 55%
decorrem de impostos indiretos,
como ICMS e ISS, ambos representando aproximadamente um
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quarto da receita total.
Contudo, para uma nação
cujas riquezas em sentido mais
amplo incluem sua habilidade
natural de criar e empreender,
o caminho mais rápido para se
iniciar a reversão deste quadro
certamente passaria por algo
bem diferente da gigantesca burocracia com a qual todos convivemos, além de uma carga tributária já estimada em 36% do
Produto Interno Bruto.
Esses aspectos, aliás, enfatizam a necessidade urgente de
se colocar em prática na gestão
atual um conceito tão multidisciplinar quanto essencial: o Empreendedorismo Tributário.
A universalização do Simples
Nacional, da qual atualmente
tanto se fala, somada à extensão do teto de faturamento do
Lucro Presumido, eliminando
subtetos inibitórios do crescimento do faturamento das empresas, seria, sem dúvida, um
alento importante para milhares
de pequenos negócios, embora
bem aquém do efeito que outras ações mais abrangentes já
poderiam ter causado de forma
generalizada.
Com a implantação do Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED) a partir de 2007,
por exemplo, esperava-se que
a carga tributária iniciasse uma
tendência natural de queda, na

esteira de igual diminuição presumível para os índices de informalidade, e que as reformas
tributárias tão sonhadas fossem
viabilizadas pela mensuração
real e identificação das leis tributárias absurdas e surreais em
vigor em nosso País.
Ao invés disso, o que se vê
hoje em dia é a enorme movimentação de todos que geram
emprego neste país para entender e acompanhar mudanças sem precedentes na forma
de reunir e apresentar ao fisco
informações relacionadas aos
campos trabalhista e previdenciário, que atende pelo nome de
eSocial, sem discutir e estabelecer as tão necessárias mudanças nas leis que as exigem.
Todas as informações trabalhistas e previdenciárias deverão ser conferidas e analisadas
em cima de um novo risco fiscal,
provocado pelo grau de rastreabilidade que este projeto impõe
aos empregadores. A despeito
de termos desafios que não precisavam existir, como a falta de
regras claras definidas, tampouco um leiaute definitivo, o maior
desafio é cultural, de alteração
de processos internos e das pessoas envolvidas, da qual sequer
empregadores domésticos serão poupados.
Certo mesmo até aqui é que
a quantidade de tributos pagos
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pelos brasileiros está intimamente ligada às despesas de
seus governos. Se as contas da
administração pública aumentam, o mesmo ocorre com os
impostos e os controles eletrônicos para evitar sua evasão.
É neste contexto que surge
um verdadeiro tiroteio fiscal de
todos os lados. Convivemos diariamente com “reformas tributárias unilaterais” com o único
objetivo de aumento disfarçado de impostos, sem entrar no
cerne tão ansiado das mesmas.
Aumentos do PIS e da COFINS
sobre as importações, Substituição Tributária e elevação do
IPTU, muitas vezes por meio de
fórmulas mirabolantes e inconsistentes, são exemplos recentes desta realidade.

Reduzir despesas e gastar o
dinheiro público de forma planejada e direcionada, buscando
incrementar ferramentas contra
a sonegação, a racionalização e
a simplificação tributária certamente contribuiriam não apenas para o desenvolvimento do
país, mas também ajudaria a
baixar a própria carga tributária
em todos os níveis da arrecadação.
Na ausência de providências
assim, este pesado fardo tem
criado um abismo tão profundo
entre a esperança de milhares
de empreendedores e a dura
realidade cotidiana por eles vivida, quanto o que ainda se verifica - de uma forma geral - separando ricos e pobres em nosso
país.

Edgar Madruga

Administrador de
empresas e auditor
Pós-graduado em
Informática Pericial.
Especialista em SPED, é
coordenador e professor
do MBA em Contabilidade
e Direito Tributário do
Instituto de Pós-Graduação
(IPOG) e mantém um blog
sobre SPED.
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eSocial: 12 meses para
se adaptar, saiba como
Finalmente os atos normativos
da Receita Federal e da Caixa
Econômica Federal entraram
em sintonia com as apresentações e comunicados públicos
desses órgãos, permitindo a todos falar a mesma língua no que
diz respeito ao cronograma de
obrigatoriedade do eSocial.
Agora sabemos, por exemplo, que a transmissão dos
eventos para as grandes e médias empresas – com faturamento anual superior a R$ 3,6
milhões – deverá ser feita seis
meses contados do mês da disponibilização do ambiente de
testes, que, por sua vez, será
liberado no semestre seguinte
ao da publicação do Manual de
Orientação do eSocial versão 1.2
(MOS).
Em outras palavras, os escritórios contábeis ganharam, no
mínimo, 12 meses para se preparar. Por isso, montei o roteiro
simplificado a seguir, a fim de
ajudá-los nessa fase de transição.
Independentemente de prazos, o primeiro desafio de qualquer organização contábil continua sendo o de sensibilizar seus
clientes sobre a importância do
tema e das mudanças necessárias para que eles se adaptem
ao paradigma do “Big Brother”
trabalhista.
Enviar e-mails, cartas e comunicados até ajudam, mas
não resolvem essa questão, pois
nada substitui o “dedo de prosa”,
o velho e bom “olho no olho”. Assim, se você quer mesmo mudar
a cultura de seus clientes, complemente as correspondências
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usuais com a promoção de encontros, palestras e debates.
O segundo passo é fazer um
diagnóstico de conformidade
para cada cliente. Sem ter plena
ciência de como estão as coisas,
não é possível saber o que deve
ser mudado. Isto é, cada empresa deve se submeter aos “exames” trabalhistas, previdenciários, tributários e tecnológicos.
Há ainda a análise da situação dos programas de medicina e segurança no trabalho.
Parte desse diagnóstico é feito
dentro do próprio escritório
contábil, como a análise das rubricas da folha de pagamentos.
Mas o maior trabalho é mesmo
o da empresa. Contudo, sem
seu apoio e orientação nada vai
acontecer, pode apostar.
Com os resultados dos diagnósticos em mãos, o terceiro desafio é dar prioridade para cada
“não conformidade” em função
de riscos, impactos, custos e
prazos. Há quatro estratégias
básicas para tratamento dessas
ocorrências: aceitar, eliminar, reduzir ou transferir o risco.
Um exemplo bem fácil de entender é a decisão sobre férias
fracionadas em períodos acima
do permitido pela lei. Algumas
empresas podem aceitar esse
risco, tendo consciência de seus
impactos. Outras, por sua vez,
tendem a reduzi-lo a uma quantidade mínima de profissionais.
Mas não se esqueça de que essa
decisão deve ser tomada sempre pelo corpo diretivo de cada
empresa.
Por fim, definido o que precisa ser feito e também qual a

estratégia de atuação a seguir,
a próxima etapa será estabelecer um plano de ação contendo
uma lista de atividades a serem
executadas, bem como os seus
respectivos responsáveis, prazos e custos.
Há ainda algumas ações comuns à maioria das empresas,
como “revogar” os acordos informais; definir responsáveis pelas informações dos eventos do
eSocial; estabelecer processos
de obtenção das informações
desses eventos; implantar uma
tecnologia eficaz para integrar
a comunicação entre empresas
e escritório contábil; atualizar
cadastro dos trabalhadores,
rubricas da folha de pagamentos e programas de medicina e
segurança do trabalho; formalizar planos de cargos e salários;
atualizar e revisar contratos com
prestadores de serviços; definir
procedimentos de segurança da
informação; estabelecer rotinas
de contingência tecnológica.
Enfim, até dá para adaptar
seu escritório contábil às demandas do eSocial com o ano
extra que se tem pela frente.
Mas lembre-se, é fundamental
começar hoje mesmo.

Roberto Dias Duarte

Sócio e presidente do Conselho de Administração da
NTW Franchising, primeira
franquia contábil do país

Certiﬁcação Digital é
com a AR Sescon/SC
O Sescon/SC valida o Certiﬁcado
Digital desde 2006, em parceria
com a empresa Certisign.

Mantemos postos de validação
em todo estado, em parceria
com os SINDICONTs.

Garanta o funcionamento de seu
certiﬁcado. A AR oferece suporte
durante todo o período de validade.

Fidelidade Prime:
Cadastre-se no site, acumule pontos
e troque por produtos.

Desconto para associado

www.sesconsc.org.br/certiﬁcacaodigital

25

26

Revista Sescon/SC 2014

