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Prezados leitores,
É com muita alegria e disposição 

que damos início a mais um ano. Com 
nova gestão, a Casa do Contabilista tem 
suas expectativas renovadas para mais 
uma jornada, onde pretendemos supe-
rar não somente os desafios do dia a 
dia com criatividade, mas realizar uma 
gestão inovadora, moderna, com foco 
no crescimento e valorização da classe 
contábil. Com uma equipe de diretores 
capacitada e com desejo de renovação, 
damos início à execução de uma série 
de novos projetos e ações para melho-
ria das iniciativas já implantadas. 

Temos como objetivo que nossos 
associados estejam sempre integrados 
às atividades desenvolvidas, sintam-
-se parte da nossa casa e contribuam 
com sugestões para um crescimento 
conjunto. Mas também pretendemos 
expandir nossa atuação, fortalecer a 
nossa marca e ser referência. Estar pre-
sente, cada vez mais, em todos os seto-
res da cidade. 

Tratando sobre desenvolvimento, 
reiniciamos nesse mês de janeiro, o 
Centro de Estudos 2019, com o tema 
Moeda Virtual. A iniciativa é realizada 
sempre às quartas-feiras, das 19 às 21h 
e tem como objetivo o debate de assun-
tos voltados ao segmento contábil, con-
tribuindo para a troca de experiências 
e maior aproveitamento de cada tema 
abordado. Com nova coordenação, o 
encontro também passa a ter um ca-
ráter social já que sugere aos partici-

pantes a contribuição de um pacote 
de macarrão ou um molho de tomate. 
Os alimentos arrecadados serão desti-
nados para entidades do município e 
divulgadas em nossos canais de comu-
nicação.

Nesse mês de fevereiro também foi 
realizado o workshop Contador 2.0, 
com o administrador de empresas, com 
MBA pelo IBMEC Business School, Ro-
berto Dias Duarte. Uma grande oportu-
nidade para profissionais que buscam 
a qualificação, o encontro abordou 
questões pertinentes às vivencias dos 
escritórios de contabilidade, como ten-
dências, criação de um plano de ação 
para transformação digital da empresa 
de serviços e como desenvolver condi-
ções para criação de rituais de gestão 
estratégica nas empresas de serviços. 

As atividades da Casa do Contabilis-
ta não param por aí. Nessa edição, tra-
zemos informações sobre a Caminhada 
Contabilizando Saúde, que chega a sua 
6ª edição e tem como foco fomentar a 
prática esportiva e também realizar 
uma homenagem ao Dia Internacional 
das Mulheres. A atividade acontece no 
dia 17 de março e traz novidades como 
local de realização, percurso e novas 
parcerias. Contamos com a participa-
ção efetiva de contadores, amigos, fa-
miliares e toda a população nesta e em 
todas as ações da Casa do Contabilista. 
Nossa missão é tê-los como protago-
nistas de uma história de sucesso. 

Tenham uma ótima leitura!

Valdir Zamoner
Presidente Sicorp
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Capa
Caminhada Contabilizando Saúde traz 

novidades em sua 6ª edição

Fomentar os cuidados 
com a saúde e comemo-
rar o Dia Internacional da 
Mulher são os principais 
objetivos da Caminhada 
Contabilizando Saúde, 
que chaga a sua 6ª edi-
ção. Realizado pela Casa 
do Contabilista, em par-
ceria com a empresa Bild 
Desenvolvimento Imobi-
liário, o evento traz nesse 
ano, novidades como a 
Corrida 5km. Uma opção 
para os apreciadores da 
categoria esportiva. Am-
bas as categorias serão 
realizadas no dia 17 de 
março, às 8h, com saída 
do Uber parque Sul, no 
Jardim Botânico e des-
tino no Jardim Olhos 
D´Agua, região sul da 
cidade. Serão 3,5 km de 
Caminhada e 5km para a 
Corrida. 

Dentre as novidades, 
estão novos parceiros, 
sorteios diversos e atividades com 
temas voltados à estética, saúde e 
profissão. O evento, que integra o Ca-
lendário Oficial de Eventos do Muni-
cípio desde o ano de 2016, é aberto 
para contabilistas, familiares e pú-
blico em geral. As inscrições custam 
R$ 30 (Caminhada e Corrida) e dão 
direito a um kit com itens para as ati-
vidades. As inscrições podem ser fei-
tas pelo site da Casa do Contabilista: 
www.casadocontabilista.org.br, onde 
estão disponíveis maiores detalhes 
como percurso, pagamento, entre 
outros.

“Estamos trabalhando para ga-
rantir, a cada ano, mais qualidade 
e identificação do evento com os 

participantes. Com ampla estrutura 
e novos parceiros envolvidos, a Ca-
minhada trará no ano de 2019 uma 
novidade: daremos início a Corrida 
5km que atenderá um novo público”, 
explica Andreia Maciel, uma das or-
ganizadoras do evento. “Comprova-
damente a caminhada traz inúmeros 
benefícios para todos nós. O objetivo 
da Casa do Contabilista é fomentar 
a conscientização sobre a importân-
cia dos cuidados com a saúde, além 
de, tradicionalmente, comemorar o 
Dia Internacional da Mulher. Nossa 
expectativa é receber um número 
maior de participantes em relação às 
edições anteriores. Sempre manten-
do o compromisso com a qualidade 
que os participantes merecem”, fina-

liza Andreia. 
“É um evento importan-

te, pois além de unir os pro-
fissionais da classe contábil 
e seus familiares, faz com 
que todos passem a valori-
zar o exercício físico para 
melhoria da qualidade de 
vida. Além disso, antece-
dendo ao evento, serão re-
alizadas palestras voltadas 
para o público feminino, as 
quais objetivarão a imagem 
pessoal, a carreira, bem 
como a segurança das pro-
fissionais”, afirma Alessan-
dra Camargo, que também 
faz parte da organização do 
evento. “O profissional da 
área de contabilidade, bem 
como a maioria das profis-
sões, conta com uma rotina 
repleta de atividades es-
tressantes, muitas vezes to-
talmente sedentárias. Com 
isso, o tempo para as ativi-
dades físicas fica compro-
metido. Eventos como esse 

abrem portas para novos contatos 
profissionais, além dar visibilidade 
a comunidade para a profissão con-
tábil. Além de participar do evento e 
ter todos os benefícios na saúde e na 
profissão, os participantes concorre-
rão a diversos brindes que serão sor-
teados”, finaliza. 

Solidariedade – Como nas edi-
ções anteriores, parte dos valores 
arrecadados com as inscrições da 
6ª Caminhada Contabilizando Saúde 
e Corrida 5km serão revertidos ao 
SOBECCAN - Hospital do Câncer de 
Ribeirão Preto. A iniciativa faz parte 
das ações da Casa do Contabilista, 
que visam a contribuição social com 
entidades assistenciais do município. 

Agregando novas possibilidades aos participantes, evento contará com a 1ª Corrida 5km
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Notícias da Casa

Manter-se atualizado e prepa-
rado frente os desafios da profis-
são contábil é fundamental em um 
cenário de constantes mudanças. 
Fomentando a qualificação contí-
nua com a participação de grandes 
profissionais do segmento, a Casa 
do Contabilista, em parceria com 
a FAAP Ribeirão Preto, realizou o 
Workshop Contador 2.0, no dia 14 
de fevereiro. O evento foi ministra-
do pelo administrador de empre-
sas, com MBA pelo IBMEC Busi-
ness School, Roberto Dias Duarte.

No encontro, Roberto abordou 
assuntos relevantes sobre as ten-
dências nos serviços contábeis, 
tratou sobre a criação de um plano 
de ação para transformação digital 
da empresa de serviços e formas 
de estabelecer condições para 
criação de rituais de gestão estra-
tégica nas empresas de serviços. 
Para ele existem possibilidades 
de crescimento positivas no Brasil 
já que estamos em uma “terra de 
oportunidades”. 

Defensor da constante inova-
ção para que os escritórios con-
tábeis consigam se desenvolver, 
prosperar e conquistar os obje-
tivos, Roberto aplicou, por meio 
de atividades práticas, ações para 
organizar a gestão de custos, com 
foco na estruturação de processos, 
nichos de mercado, para otimizar 
a linha de produção, implantação 
de tecnologia de informação com 
a integração entre escritórios e 
empresas, por exemplo, além de 
ressaltar a importância de investi-
mentos em equipes de alto desem-
penho.

Roberto realizou mais de 550 
palestras, nos 27 estados brasi-

Casa do Contabilista realiza 
Workshop Contador 2.0

Realizado em parceria com a FAAP Ribeirão Preto, evento reuniu 
profissionais contábeis no último dia 14 

Qualificação: profissionais do segmento contábil marcaram presença no Workshop 2.0 

leiros, abordando os assuntos: es-
tratégia de negócios, redes sociais, 
comércio eletrônico, tecnologias 
tributárias e documentos digitais. 
Seu blog, criado em abril de 2007, 
conta com mais de 7 milhões de 

acessos e foi eleito o 2º melhor 
blog do Brasil pelo júri acadêmi-
co do TOP BLOG 2012 (categoria 
Economia/Finanças). Publicou 6 
livros e dezenas de artigos em jor-
nais e revistas.
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Promovendo o desenvolvi-
mento profissional contínuo, o 
Centro de Estudos da Casa do 
Contabilista, retomou suas ati-
vidades no dia 30 de janeiro. 
O encontro tem como objetivo 
o debate de assuntos voltados 
ao segmento contábil, contri-
buindo para a troca de experi-
ências e maior aproveitamento 
de cada tema abordado. Com 
nova coordenação, o Centro de 
Estudos também passa a ter um 
caráter social já que sugere aos 
participantes a contribuição de 
um pacote de macarrão ou um 
molho de tomate. Os alimentos 
arrecadados serão destinados 
para entidades do município e 
divulgadas em nossos canais de 
comunicação.  

No primeiro encontro do ano 
(30/01), o assunto abordado foi 
Moeda Virtual, trazendo tópicos 

Centro de Estudos
Centro de Estudos 2019 tem novo formato

Encontro prioriza o debate e troca de experiências entre participantes

como Criptomoeda e Blockhain, 
o dinheiro virtual; como os em-
presários estão investindo em 
2019 e visão da contabilidade 
sobre essa nova realidade. Com 
grande experiência no assunto, 
o profissional convidado a con-
tribuir com o tema foi Thiago 
Castilho, empresário e empre-
endedor de destaque na área 
de tecnologias construtivas, que 
sempre esteve a frente na im-
plantação de grandes projetos e 
ideias. Atuou com pioneirismo 
em diversos ramos, sendo o mais 
recente o mercado financeiro di-
gital. Sua trajetória é marcada 
pela ousadia e por fortes parcei-
ras com celebridades.

No mês de fevereiro, foi rea-
lizada a transmissão de conte-
údo do CRC SP, com as princi-
pais novidades sobre EFD Reinf 
“Principais Aspectos”, Bloco k, 

eSocial e DCTFWeb. Os temas 
foram expostos pelo professor 
Antônio Sergio de Oliveira. Ain-
da no mês de fevereiro, o Centro 
de Estudos também debateu o 
tema ICMS: Ressarcimento de 
Substituição Tributária do ICMS 
- Situação Atual e debate sobre 
a nova Portaria CAT 42/18. Nos 
encontros sempre há a abertura 
para o debate dos profissionais 
contábeis.

A participação no Centro de 
Estudos é aberta a profissionais 
e interessados, sendo sugerida a 
entrada social, com contribuição 
de um pacote de macarrão ou 
um molho de tomate. É necessá-
rio realizar inscrição, enviando 
e-mail para: recepcao@casado-
contabilista.org.br. Informe no 
e-mail seu nome completo, RG 
e o nome da empresa/contabili-
dade.

Moeda Virtual: Thiago Castilho, 
empresário e empreendedor deu início 

aos encontros do ano de 2019

Centro de Estudos: ICMS: Ressarcimento 
de Substituição Tributária do ICMS - 
Situação Atual e debate sobre a nova 

Portaria CAT 42/18 

Transmissão de conteúdo do CRC SP, 
com as principais novidades sobre EFD 

Reinf “Principais Aspectos”, Bloco k, 
eSocial e DCTFWeb e condução de um dos 
coordenadores do Centro de Estudos, José 

Augusto Picão
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ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES 
PARA A 26ª CONVECON

SANTOS RECEBE EM 15 DE MARÇO O SUMMIT CONTÁBIL,
MAIOR ENCONTRO DE CONTABILIDADE DA REGIÃO

Textos: assessoria de Imprensa CRC

Em 15 de março de 2019, o CRCSP 
realizará em Santos o Summit Contá-
bil, encontro para profissionais, em-
presários e estudantes de contabilida-
de da região. O evento será no Hotel 
Parque Balneário, Avenida Ana Costa, 
555 – Gonzaga.

As inscrições estão abertas no site 
www.convecon.com.br. A inscrição dá 
direito a todas as atividades da pro-
gramação, dois coffee breaks e almoço 
no local.

Com um dia inteiro de atividades so-
bre os principais temas da área contá-
bil, o Summit Contábil em Santos é uma 
excelente oportunidade para atualizar 
conhecimentos e estar em contato com 
alguns dos maiores especialistas em di-
versos segmentos da Contabilidade. O 

A cada dois anos, acontece em São 
Paulo o maior encontro de profissio-
nais, empresários e estudantes da 
área contábil paulistas, a Convenção 
dos Profissionais da Contabilidade do 
Estado de São Paulo (CONVECON).

Em sua 26ª edição, este ano a 
CONVECON acontece de 4 a 6 de no-
vembro, no Expo Center Norte, na 
capital paulista. O evento traz muitas 
novidades para os participantes em 
2019 e está com as inscrições abertas 
no site www.convecon.com.br.

A primeira novidade é a realização 
de eventos preparatórios para a 26ª 
CONVECON: os Summits Contábeis, 
que ajudarão a compor a programação 

da CONVECON. O Instituto Paulista de 
Contabilidade (IPC) é o responsável 
pela realização da 26ª CONVECON e 
dos Summits Contábeis, com o apoio 
das Entidades Congraçadas do Estado 
de São Paulo na organização.

A Convenção também traz aos 
profissionais a comunidade CRCSP 
Razão de Ser. Lançada em 12 de de-
zembro de 2018, a comunidade visa 
aproximar a entidade dos profissio-
nais da contabilidade, promovendo 
um espaço para o compartilhamento 
de informação, troca de experiências 
e networking. Ela pode ser acessada 
por meio do aplicativo CONVECON, 
disponível gratuitamente para as pla-

taformas iOS e Android.
A maior novidade da 26ª Conve-

con é o conteúdo proporcionado aos 
profissionais da contabilidade, foca-
do nas tendências e expectativas dos 
profissionais da contabilidade, clien-
tes e parceiros em um novo ambiente 
de negócios, adequado às exigências 
do mundo 4.0.

A Convenção acontecerá entre os 
dias 4 e 6 de novembro de 2019 no 
Expo Center Norte, Pavilhão Azul, si-
tuado na Rua José Bernardo Pinto, 
333 – Vila Guilherme, em São Paulo. 
Mais informações sobre a 26ª Conve-
con estão disponíveis no site www.
convecon.com.br.

evento vale até 6 pontos para cumpri-
mento da NBC PG (R3), norma de Edu-
cação Profissional Continuada. Durante 
o evento, ocorrerá também o Fórum 
Estadual da Mulher Contabilista, com 
atividades especialmente planejadas 
para o mês em que se comemora o Dia 
Internacional da Mulher (8 de março).

As primeiras edições do Summit 
Contábil ocorreram em Guarulhos, em 
12 de dezembro de 2018, e Bauru, dia 
8 de fevereiro de 2019. Em uma expe-
riência transformadora, profissionais, 
estudantes e assistiram a painéis so-
bre temas voltados à Contabilidade, 
gestão, tecnologia, empreendedoris-
mo e outros assuntos ligados direta-
mente ao seu dia a dia.

O Summit Contábil é realizado pelo 

Instituto Paulista de Contabilidade 
(IPC) e organizado pelo CRCSP, com o 
apoio das Entidades Contábeis do Es-
tado de São Paulo. As próximas edições 
do Summit Contábil serão realizadas 
em Campinas (3 de abril), Osasco (21 
de maio) e São José dos Campos (6 de 
junho). Os resultados do Summit Con-
tábil ajudarão na programação da CON-
VECON 2019, que será realizada entre 4 
a 6 de novembro de 2019, no Expo Cen-
ter Norte. As inscrições também estão 
abertas no site www.convecon.com.br.

Para saber mais sobre os Summits 
Contábeis e sobre a 26ª CONVECON, 
os profissionais também podem bai-
xar gratuitamente o aplicativo CON-
VECON, disponível para as platafor-
mas iOS e Android.
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Sescon
Classe contábil emerge 
como protagonista da 

internacionalização de negócios 
com o International Desk

Cerca de 30 empresários e contado-
res italianos estiveram reunidos em 4 de 
fevereiro, na sede do SESCON-SP, para 
debater com brasileiros sobre ambien-
te de negócios, regime de tributação e 
oportunidades. O evento fez parte do II 
Road Show - International Desk, pro-
movido pela Fenacon em parceria com o 
SESCON-SP.

O presidente do SESCON-SP, Reynal-
do Lima Jr. iniciou ressaltando a impor-
tância do evento. “De forma nunca antes 
vista, colocaremos a classe contábil como 
protagonista do ambiente empreende-
dor no mundo”.

O presidente da Fenacon, Sérgio Ap-
probato Machado Jr., falou sobre como 
surgiu a iniciativa, na FIESP. “Começou 
quando foi detectado um problema de 
empresas italianas tentando se instalar 
no Brasil que estavam sendo mal orien-
tadas. Então surgiu a pergunta: a quem 
elas devem procurar? E foi quando a clas-
se contábil passou a liderar o projeto.”

Para os italianos
Segundo Giovanni Parenti, presidente 

da associação que está aplicando o Inter-
national Desk no Consiglio Nationale dei 
Dottori Commercialist e delgil Esperti 
Contabil, a primeira fase do projeto se de-
senvolveu de forma exponencial. “Perce-
bemos que o projeto tinha potencial para 
ser ampliado para todo o mundo. O líder 
italiano também destacou o importante 
papel do contador para o sucesso da ini-
ciativa. “É ele que conhece a empresa em 
360 graus e tem condições de dar a ela 
toda a orientação.” 

Giovanni Cappietti, conselheiro da 
A.I.C.E.C. fez uma apresentação do Desk 
Itália no International Desk e se mos-
trou entusiasmado com o andamento do 
projeto. “É muito importante o papel da 
nossa associação neste processo e essa 
plataforma vai sobressair de forma única 
na relação internacional entre empre-
sas”, disse.

Para Filippo La Rosa, cônsul geral da 
Itália em São Paulo, um evento como este 
une ainda mais Brasil e Itália. “É verda-

de que empresários estrangeiros encon-
tram muitas dificuldades ao empreender 
no Brasil, mas a partir do momento que 
entendem como tudo funciona, dificil-
mente vejo alguém encerrar atividades 
em nosso país. Temos de entender o Bra-
sil como um livro a ser lido e não como 
uma lição aprendida.”

Falando de negócios
A primeira palestra do dia foi sobre 

passos e critérios para internacionaliza-
ção das empresas, por Jean-Claude Siber-
feld, diretor de Relações Internacionais 
da FecomercioSP. Segundo ele, fazer ne-
gócios com o Brasil é como fazer negó-
cios com o mundo, devido sua dimensão 
e diferentes regulamentações por todo 
o território. “Nossa economia é estável, 
mas a burocracia é excessiva.” 

Sobre perspectivas econômicas e po-
líticas do novo governo brasileiro, falou 
Thomas Zanotto, diretor do departamen-
to de Relações Internacionais e Comér-
cio Exterior da Fiesp. “Com a aprovação 
da reforma previdenciária, que tem tido 
atenção do novo governo, será criado um 
círculo virtuoso e chegaremos posterior-
mente à reforma tributária, que é vital 
para o nosso desenvolvimento”.

Um país seguro para o 
empreendedorismo

Alexandre Ramos, gerente jurídico da 
Fiesp, falou sobre conformidades e regu-
lamentos brasileiros seguidos pela Ope-
ração Lava Jato. “O Brasil hoje é referên-
cia no combate à corrupção.” Além disso, 
apresentou normas de regulamentação 
criadas com base nas leis anticorrupção, 
seus critérios e sanções. “Há multas que 
podem inviabilizar o negócio, entretanto, 
esse cenário está trazendo mais seguran-
ça para os empreendimentos.”

Simplificação e combate à 
concorrência desleal

Para explicar como funciona o rela-
cionamento fisco-contribuinte no Brasil, 
Wilson Gimenez, vice-presidente admi-
nistrativo da Fenacon, falou sobre a nossa 
experiência com a Nota Fiscal Eletrônica 
e o Sistema Público de Escrituração Digi-
tal. “A transformação dos documentos fis-
cais físicos em eletrônicos provocou um 

grande avanço nas transações comerciais 
entre fornecedores e clientes. Trouxe be-
nefícios para governo e empresas. Já com 
o SPED o governo conseguiu abranger e 
controlar todas as informações presta-
das pelas empresas, de forma a realizar o 
cruzamento entre os dados apresentados 
por elas e aqueles levantados pelo siste-
ma. Segundo Gimenez, o país tem uma 
das inteligências fiscais mais sofisticadas 
do mundo e toda a transformação ocor-
rida nos últimos anos deve trazer mais 
simplificação e possibilitar uma concor-
rência mais equânime e leal.

Sobre impactos fiscais sobre investi-
mentos no Brasil nos termos do Tratado 
da Dupla Tributação, falou o cônsul Ser-
gio Sirabella, da Legalitax, que apresen-
tou um panorama internacional, expli-
cando vantagens e oportunidades fiscais 
para as empresas. Segundo ele, o Brasil 
está fazendo um grande trabalho de in-
ternacionalização. “O novo governo está 
no caminho de melhorar ainda mais esse 
relacionamento e se alinhar aos padrões 
internacionais, o que é fundamental para 
se falar a mesma língua nos negócios”.

Apoio aos investidores
Sergio Costa, diretor da Investe São 

Paulo, falou sobre oportunidades e in-
centivos fiscais no Estado. Silvana Gomes, 
diretora da São Paulo Negócios, agência 
municipal de promoção de negócios e in-
vestimentos, explicou sobre a cidade de 
São Paulo como o maior destino de ne-
gócios da América Latina. E a assessora 
Sophia Costa explicou o envolvimento da 
ApexBrasil no International Desk. 

O primeiro dia do II Road Show Inter-
national Desk encerrou com uma rodada 
de negócios voltada para contadores e 
seus clientes nas áreas de interesse: pe-
tróleo e gás, telecomunicações, finanças, 
gestão pública, educação, comércio, in-
dústria química e indústria automobilís-
tica.

A cidade de São Paulo foi a primeira 
parada da comitiva, que passou também 
por Campinas, Brasília, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro.

Luis Augusto Yamada 
Diretor do Sescon SP Regional 

em Ribeirão Preto

Texto: Assessoria Sescon
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Demetrio Luiz Pedro Bom Junior
Contador e Administrador de Empresas

CRC SP-315480/O-1 / CRA SP 78891
Diretor Educacional Suplente 

AESCON/ Casa do Contabilista
E-mail: demetriolpbjr@gmail.com

Contabilidade
A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA 

A GESTÃO DAS EMPRESAS

A Contabilidade, de forma ge-
ral, visa controlar o patrimônio 
de uma entidade. Suas demons-
trações clássicas, como o Balan-
ço Patrimonial e da Demonstra-
ção do Resultado evidenciam 
uma série de informações qua-
litativas e quantitativas signifi-
cativas, tanto para profissionais 
da área como também para os 
gestores. Mas estes não são os 
únicos relatórios.

Uma empresa, seja ela de qual 
tamanho for, poderá usufruir de 
uma série de informações for-
necidas pela contabilidade para 

tomadas de decisão. Não apenas 
investidores ou credores, que 
são usuários externos ao negó-
cio, podem usar os relatórios 
financeiros e contábeis forneci-
dos; mas diretores, gerentes e 
demais gestores de uma organi-
zação também, contando com a 
vantagem de poderem elaborar 
ou solicitar relatórios que não 
visem propósitos gerais apenas, 
mas sim que atendam a necessi-
dade do negócio, visando atingir 
objetivos mais específicos. Pro-
jeções de gastos e de faturamen-
tos, comparativos de valores 
com períodos anteriores, indica-
dores de desempenho, fluxos de 
caixa, orçamentos empresariais 
são apenas alguns exemplos de 
como a contabilidade pode au-
xiliar no fornecimento de infor-
mações, no planejamento e na 
tomada de decisão empresarial.

Em ambientes cada vez mais 
competitivos gerar diferenciais 
estratégicos se torna crucial. In-
formações relevantes e tempes-
tivas são fatores que ajudam um 
negócio a se destacar perante a 
concorrência; conhecendo sua 
estrutura de custos; projeção 
de receitas e gastos; atuação 
em mercados; revisão de estra-
tégias, produtos e serviços; po-
sicionamento de preços; entre 
outros. Porém, para obter tais 
fatores, é necessário um enten-
dimento e alinhamento entre os 

gestores e a contabilidade, com 
fornecimento de informações 
e documentos precisos para os 
profissionais contabilistas, se-
jam estes da própria empresa 
ou de escritórios, gerando assim 
maior credibilidade e fidedigni-
dade das informações e nos res-
pectivos relatórios.

A contabilidade é uma fonte 
crucial de diversos dados, re-
latórios e informações que as 
empresas, em especial seus ges-
tores, devem explorar e usufruí-
rem cada vez mais. Fortalecer a 
parceria entre administração e 
contabilidade se torna cada dia 
mais fundamental para os negó-
cios terem maiores chances de 
crescimento e sucesso. Inves-
tir em sistemas de informações 
que sejam de fato gerenciados 
para obter dali bases para o que 
a empresa necessita para se for-
talecer perante seu ambiente de 
atuação também é algo primor-
dial.

Cada vez mais, a meu ver, a 
contabilidade está enraizada na 
gestão estratégica das entida-
des, sendo fator chave para ob-
tenção de resultados no curto, 
médio e longo prazo. Conhecer 
o patrimônio e outras informa-
ções do negócio gera conheci-
mento e este fornece inteligên-
cia empresarial para tudo isso 
que foi comentado neste texto. 
Pensemos nisso.
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Economia

A palavra “custo” leva-nos imedia-
tamente à ideia de “sacrifício”. “Esse 
problema custou-me algumas noi-
tes sem dormir”. Da mesma forma 
a expressão “custoso”, muito usada 
em algumas regiões do Brasil, indi-
ca grau de dificuldade no relacio-
namento com determinada pessoa. 
“Aquele sujeito é custoso”. 

E assim, os autores da área contá-
bil conceituam custo, como sendo 
“o sacrifício financeiro que uma em-
presa ou pessoa tem para obter um 
determinado bem ou serviço”. 

Daí a confusão que se estabelece 
entre as definições de custo e preço. 
Teriam elas o mesmo significado? 

Não, porque define-se “preço” 
como sendo o valor pago pelo bem 
na sua origem – na fábrica, na loja, 
no depósito – e “custo” envolve uma 
série de outros desembolsos para 
tornar aquele bem em condições de 
ser usado, transformado ou reven-
dido. 

Ao comprar uma mercadoria, 
além do preço que se paga ao for-
necedor, temos ainda que agregar o 
valor do frete, das embalagens adi-
cionais (quando necessárias), dos 
desembaraços em portos, aeropor-
tos e estações ferroviária/rodovi-

Antonio Benedito Gallo
Formado em Administração de Empresas

pela FGV de São Paulo, professor 
universitário em disciplinas 

de Contabilidade.
Ex-diretor e gestor universitário 

na Unaerp e também FABAN. 
Atualmente, consultorde empresas.

QUANTO CUSTA?

ária, armazenagem e gastos ainda, 
muitas vezes, com mão de obra para 
o manejo desses bens até eles esta-
rem prontos para o destino final. 

Assim, ao tratar do assunto relati-
vo aos custos das suas mercadorias 
ou produtos, a empresa precisa ter 
alguém (uma pessoa ou departa-

mento) que possa desenvolver e 
elaborar sistemas de apuração de 
custos, devidamente adaptados o 
para o seu modelo de negócio. So-
mente assim será possível definir 
não só a política de preços, mas per-
mitir competitividade no mercado 
geralmente complexo e altamente 
concorrido. 

Um sistema de custos bem elabo-
rado e detalhado avaliando todo o 
percurso dos processos pelos quais 
passam as mercadorias e produtos, 
permite não só determinar os níveis 
de preços ideais a serem praticados, 
mas também, considerando as im-
posições vindas do mercado, avaliar 
quais as verdadeiras margens que a 
empresa está obtendo.

É extremamente importante sa-
ber “quanto custa” para que, em 
casos de estreitamento de margens 
que é comum acontecer em seg-
mentos de alta concorrência, possa 
o gestor avaliar quais elementos da 
composição do seu custo podem 
ser reduzidos, que tipo de mate-
riais podem ser substituídos, qual o 
peso de cada um dos elementos do 
custeio para poder tomar decisões 
acertadas e não correr os riscos de 
medidas às escuras ou precipitadas. 
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Contabilidade

A função da contabilidade é fa-
zer sobressair o efeito de cada 
transação sobre o ativo, o passi-
vo e o patrimônio. Isso é, porém, 
impossível depois de cada transa-
ção, pois ocorrem inúmeras delas 
todos os dias. São por isso consi-
deradas em bloco de acordo com 
a natureza. Um dos demonstra-
tivos levantados periodicamente 
é o balanço. Certos detalhes são 
necessários ao balanço para que 
o leitor possa saber de que forma 
os recursos estão sendo investi-
dos, se a empresa tem caixa su-
ficiente para atender as necessi-
dades correntes, se há bastantes 
mercadorias para atender à soli-
citação dos fregueses.

O conhecimento do valor do 
ativo líquido é importante para 
avaliar-se o uso, mais ou menos 
apropriado, do capital e a efici-
ência do investimento. Os fundos 
disponíveis devem revelar-se o 
uso, mais ou menos apropriado, 
do capital e a eficiência do inves-
timento. Os fundos disponíveis 
débitos quando amadurecidos, 
permitindo à empresa continu-
ar suas operações ou, em outras 
palavras, ter condições de solvên-
cia. A imobilização em prédios e 
instalações deve guardar relação 
coerente, portanto, com as neces-
sidades de caixa e mercadorias. 
O balanço é, portanto, prepara-
do de modo a mostrar a situação 
financeira de um certo negócio, 
bem como sua condição numa 
época especifica.

O principal objetivo do pro-
prietário é operar seu negócio de 
modo a elevar o patrimônio. Seus 
registros o ajudarão a atingir esse 
objetivo. O balanço demonstra 
nos intervalos em que é levanta-

O REGISTRO DAS TRANSAÇÕES CONTÁBEIS SOBRE 
O ATIVO, O PASSIVO E O PATRIMÔNIO LÍQUIDO

do, se o patrimônio está aumen-
tando ou diminuindo, mas não 
mostram de modo satisfatório as 
causas dessas variações. Se o pa-
trimônio líquido cresce durante 
um período sem que tenha ha-
vido novos investimentos, a úni-
ca explicação é que houve saldo 
positivo de operação ou lucro. O 
saldo negativo, ou prejuízo, causa 
um decréscimo no patrimônio.

Não há nenhum país, no mundo 
inteiro, onde o valor da moeda 
não flutue. Daí a necessidade de 
a contabilidade tomar conheci-
mento dessas variações a nível 
geral de preços, uma vez que a 
contabilidade é qualificada em 
termos monetários. Quer o país 
esteja sob inflação violenta, quer 
se encontre em fase de desinfla-
ção num estado de equilíbrio de-
sejável, parece ser de grande valia 
para o empresário cientificar-se 
dos movimentos da conjuntura, 
além de sentir os seus efeitos.

É certo que o exame posterior 
dos demonstrativos contábeis, 
quando freqüentes, ou quando 
constituem registros históricos, 
permite ao empresário tanto 
uma visualização do estado atu-
al de sua empresa, quanto uma 
apreciação das tendências, iden-
tificando, por outro lado, certas 
correlações que enriquecerão o 
acervo de sua experiência super-
visora.

A arte de registrar os atos e fa-
tos administrativos depende de 
plano de contas criado para des-
crever o desenvolvimento das 
operações econômicas e finan-
ceiras da empresa ou instituição 
considerada. É evidente que di-
versos planos podem ser criados, 
de acordo com os requisitos de 
cada entidade.

ANTONIO LUIZ SIMOES FLORIO 
CONTADOR – CRC- SP 

Nº 1SP073137/0-9
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eSocial

Após algumas prorrogações, 
entrou em vigor, desde janeiro de 
2018, o eSocial — Escrituração 
Fiscal Digital Social-, projeto do 
governo que consiste em unificar 
o envio de dados das empresas, 
envolvendo órgãos como a Recei-
ta Federal, o Ministério do Traba-
lho, o INSS e a Caixa Econômica 
Federal.

 Por meio desse sistema, os em-
presários passam a comunicar de 
forma integrada todas as informa-
ções relacionadas ao seu quadro 
funcional, estando incluídos aqui 
não apenas os trabalhadores com 
carteiras de trabalho anotadas, 
mas também, os estagiários, tra-
balhadores avulsos, diretor não 
empregado, dirigente sindical, co-
operado, trabalhador autônomo 
etc. Desse modo, todos os eventos 
vinculados ao trabalhador, como 
admissão, folha de pagamento, 
contribuições previdenciárias, 

Os impactos do eSocial para os empregadores
acidentes de trabalho, aviso pré-
vio, FGTS, entre outras, devem ser 
comunicadas ao sistema.

 No final do ano passado, foi pu-
blicado um novo cronograma de-
finindo novos prazos para o envio 
dos eventos para o eSocial. Ago-
ra, em janeiro/19, foi a vez de as 
empresas Optantes pelo Simples 
Nacional e empregadores pessoa 
física enviarem suas tabelas.

 Na última fase, marcada para 
janeiro de 2019, deverão ser en-
viados os dados de segurança e 
saúde do trabalhador, os quais, 
segundo a opinião unânime dos 
gestores das empresas, será a 
mais trabalhosa.

 O envio dos eventos foi sepa-
rado por Grupos e Fases. Nos 
Grupos, há a diferenciação por 
tipo de empresas, aqui incluídos 
os entes públicos; já nas Fases, 
fixou-se as datas para os tipos de 
eventos.

 Com o eSocial, o Fisco terá seu 
trabalho facilitado, uma vez que 
os créditos previdenciários e tra-
balhistas estarão reunidos em 
uma base única, o que propicia 
uma fiscalização muito mais de-
talhada e eficaz, com rápida apli-
cação de multas. O projeto atende 
as necessidades de diversos ór-
gãos, uma vez que evita o excesso 
de informações enviadas, como o 
CAGED, CAT, SEFIP, RAIS etc.

 Em vista disso, será necessá-
rio implantar nas empresas uma 
nova visão, uma nova cultura em-
presarial, para que os processos 
ocorram de forma integrada e 
precisa.

 Os departamentos contábeis, 
fiscais, jurídico, RH, saúde e se-
gurança, dentre outros, deverão 
trabalhar de forma conjunta, afi-
nal, todos terão a responsabilida-
de de enviar dados para o eSocial, 

que exigirá a atualização de todos 
os dados cadastrais dos trabalha-
dores, sendo certo que as infor-
mações e ocorrências deverão ser 
enviadas em tempo real, como 
admissão, CAT, desligamento, avi-
so de férias, entre outros.

 Com esse sistema, não será 
possível, por exemplo, lançar fé-
rias retroativas; aviso prévio re-
troativo; as admissões deverão 
ser enviadas com no máximo um 
dia antes de iniciar o trabalho, in-
clusive, com os dados do exame 
médico admissional. Ou seja, não 
haverá a improvisação!

 Dessa maneira, aumenta a ne-
cessidade de as empresas cria-
rem os seus manuais de procedi-
mentos internos, bem como para 
seus colaboradores terem ciência 
de prazos para entrega de docu-
mentos, como por exemplo, ates-
tados. Isso porque, ao deixar de 
observar os prazos, as empresas 
poderão sofrer pesadas multas. A 
título de exemplo, caso não seja 
enviado o exame admissional, a 
multa pode variar de R$ 402,53 a 
R$ 4.025,33; no caso de férias, a 
multa pode variar de R$ 1.812,87 
a R$ 181.284,63.

 É importante salientar, ainda, 
que todas as informações lança-
das no sistema poderão servir 
de provas em eventual reclama-
ção trabalhista, haja vista que o 
juiz do trabalho poderá requisi-
tar essas informações através de 
ofícios, visando embasar as suas 
decisões.

 Necessário, pois, um trabalho 
em conjunto entre os departa-
mentos de RH, contábil e jurídico, 
para que esta ferramenta torne 
mais rápido e correto o cumpri-
mento das rotinas, evitando-se 
dissabores como a aplicação de 
multas punitivas.

Mauricélia José Ferreira Hernandez
 mauricelia@hernandezferreira.com.br
Área de Atuação: Direito do Trabalho, 

Direito de Família e Sucessões 
Hernandez e Ferreira 

Advogados Associados
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Aniversariantes de Fevereiro

Cultura e Educação

1) Os fortes temporais deixaram muitos desalojados ou desabriga-
dos, querido leitor???
 Verificaremos a diferença das expressões:
Desabrigado:  quem fica sem casa para mora.
Ex.: 1) Os fortes temporais deixaram muitos desabrigados
( as casas foram destruídas).

Desalojado: quem teve de sair de casa.
Ex.: 1) Os fortes temporais deixaram muitos desalojados.( as casas 
não foram destruídas, mas tiveram de sair de casa e ir para um local 
seguro)

2) Maria passou um creme facial anti-envelhecimento.
 As palavras “envelhecem” também, querido leitor!
Maria precisa ficar atenta com a Nova Gafia!
Correta as expressões: antirrugas, antissinais, antiacne, antioleo-
sidade...
Dica: vários prefixos,dentre eles o anti, passaram a exigir hífen dian-
te de palavras iniciadas pela consoante H ou por vogal idêntica à do 
prefixo(i).
Ex.: anti-idade, anti-inflamatório, anti-higiênico...

3) Querido leitor como você pronuncia  extinguir e distinguir???
 Verifique se acertou a pronúncia: a sílaba gui dessas palavras devem 
ser pronunciadas como nas palavras perseguir, prosseguir, seguir...
Observe que essas palavras nunca tiveram trema!!!

Sobre montanha russa...

Amigo, por mais que tentamos algo 
retilíneo nesta vida eu percebo o 
quanto a jornada tem curvas. Al-
gumas pedras podemos removê-
-las sim e outras temos que exer-
citar a convivência sem, muitas 
vezes,saber o porquê da existên-
cia. A vida é um sobe e desce. Uma 
montanha russa. O que precisamos 
controlar é o medo paralisante da 
subida íngrime ou da descida ava-
lanche. Neste seus altos e baixos, 
no parque da vida, saibamos valer 
a pena o ingresso!!!

# Falar Bem Que Mal Tem!!!
(Direitos Autorais Reservados a 

Renata Carone Sborgia
Proibida Reprodução)

PARA VOCÊ PENSAR: 

Renata Carone Sborgia
Formada em Direito e Letras. Mestra 

em Psicologia Social -USP, Especialista 
em Língua Portuguesa, Direito Público 

e Gestão Educacional. Membro 
fundadora da Academia de Belas Artes 

– BH. Docente, escritora e revisora.

03 VERA LUCIA SILVA SEIXAS 
03 ANDREA CRISTINA AVANCI COCENZA
05 JOSÉ CLAUDIO BATTAGLIA
06 JULIO LUIZ CADETE DA SILVA 
07 CLÓVIS MARCEL BUSNARDO
09 NILO ALFREDO TUZZI
09 RITA DE CASSIA LOPES BORELLI 
10 JOSE AUGUSTO PICÃO
10 DANIELA TROMBELA
12 JOSE MAURO CERIBELLI
12 CARLA CARVALHO DE SOUZA NALINI 
12 JOSE CARLOS ROSSI DOS REIS 
14 ROMILDO BUSA

15 DENIS MANOEL DOS SANTOS
16 ADELINO JOSE MICHIELETO
17 EDILAINE JOSE FELIX MONTEIRO
17 SERGIO DA SILVA IGNACIO 
18 EVERALDO JOÃO PAULO FERNANDES
18 VANESSA GONÇALVES FESTUCCI PEREIRA
18 ANTONIO RUY DO PRADO 
19 EDUARDO SCARPELLINI
19 RICARDO FULUKAVA DO PRADO
20 VANILA VITÓRIA BERNARDO CALDEIRA 
22 ADRIANA LOPES VIEIRA 
22 ROSEMEIRE LEMES MARQUES DA SILVA
23 ELIAS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
25 RICARDO GARCIA CERIBELLI 
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Conheça os convênios e parcerias que a 
AESCON-RP, SICORP e Sescon RP oferecem:

Softwares/Tecnologia

• Backup Brasil Soluções Inteligentes
www.backupbrasil.com.br / Consulte descontos especiais para 
novas assinaturas. (16) 3632.0723. Rua Casemiro de Abreu, 256. 

• Balaminut Gestão do conhecimento
Desenvolvimento de Web Sites: Parceria com a Balaminut oferece 
vantagens exclusivas com valores reduzidos no desenvolvimento 
de sites, hospedagem, suporte e atualização.
Consulte os planos: comercial@balaminut.com.br 

• Vilage Marcas e Patentes
vilage.com.br/pt/escritorios/ribeirao-preto
(posição atualizada de marcas e atendimento personalizado).
Descontos de 10% a 15% sobre os valores de todos os serviços. 
0800.703.9009. Av. Dr. João Palma Guião, 1001. 

• Contmatic Phoenix
Até 20% de desconto nos sistemas próprios de gestão empresarial. 
15% na aquisição de módulos e 10% no CND Phoenix.
Tel: (16) 3603-6100 ou 0800-7794449

Escolas/Faculdades/Cursos

• Centro Universitário e Colégios Moura Lacerda 
www.portalmouralacerda.com.br (desconto de 5% para todos os 
cursos).

• CNA Independência 
www.cna.com.br/independencia/ (desconto de 30%).

• Estácio - Centro Universitário
Descontos de 20% nas mensalidades dos cursos de graduação 
presenciais e pós-graduação. (www.estacio.br)

• Escola de Idiomas Mindbenders 
www.mindbenders.com.br (descontos de 40% no curso de 
“Accouting”) .(16) 3913.4259. Av. Presidente Vargas, 1265. 
Conj.801. 

• Faculdade Anhanguera 
www.anhanguera.com/ribeiraopreto (desconto de até 25% 
nos cursos de pós-graduação a empresários associados e seus 
funcionários). Tel: (16) 3512-4700 / (16) 3512-4701

• Faculdade de Negócios REGES
www.reges.com.br/ribeiraopreto (desconto entre 10% a 30% 
nos cursos).

• Fundace MBA
Descontos nos seguintes cursos: 10% em MBA Gestão Tributária, 
MBA Contabilidade e Cursos de Curta Duração. 5% nos demais 
MBAs. www.fundace.org.br

• Vox2You: Descontos e outros benefícios sobre os valores do 
curso de Oratória. (www.vox2you.com.br). (16) 3617.5825. Av. 
Costábile Romano, 3055. 

• UNIESP: descontos de 10 a 30% nos cursos de graduação 
presencial. Tel: (16) 3977-8000
www.uniesp.edu.br
                       
 

• IPOG (Instituto de Pós-Graduação e Graduação)- polo 
Ribeirão Preto: descontos de 20% nos valores das parcelas dos 
cursos de graduação - modalidade presencial.  
Tel: (16) 99320-2855 / 98128-0267
ribeiraopreto@ipog.edu.br                            

• Unopar EAD - polo Ribeirão Preto: descontos de 10% nos 
cursos de graduação e pós a distância. Tel: (16) 3915-9055
www.polos.unoparead.com.br                             

• FGV Ribeirão Preto - descontos de 20% no valor dos cursos de 
Pós-ADM, MBA's e Cademp (cursos de curta duração).
 Tel: (16) 3523-4201
www.posexecutiva.com.br

 Prestação de Serviço 

• Hernandez e Ferreira Advogados Associados 
Consultoria jurídica gratuita para associados da AESCON e 
SICORP, nas áreas civil, societária, trabalhista e tributária - 
mediante agendamento prévio - www.hernandezferreira.com.br. 
(16) 4009.2900. Rua Altino Arantes, 1248.

• Baldocchi Assistência Familiar 
www.baldocchi.com.br  (planos com valores diferenciados. (16) 
3625.1991. Rua Martinico Prado, 390. 

• Expanseg Corretora de Seguros 
www.expanseg.com.br (desconto de 10% no seguro de 
responsabilidade civil profissional). (16) 3632-8988. Rua Cesário 
Mota, 454. 

• Inovseg Corretora de Seguros e Consórcio 
 www.inovseg.net.br. Tel: (16) 3934-6641. Condições especiais 
para associados.

Comércio/Varejo

• Óptica Masson: (descontos de até 20% à vista ou em até 5x.). 
(16) 3941.3222 / 3610.9928. Rua Garibaldi, 490 / Rua Henrique 
Dumont, 628. 
 
• Óptica Brasil: (descontos de 10% até 30%). (16) 3019.3000. 
Rua Barão do Amazonas, 77.

Clínicas/Saúde

• Clínica Psicológica 
Elise Acrani e Rodrigo Toshio Sato (descontos de 20%).
(16) 3441.2184. Av. Itatiaia, 654 - sala 20. 

• Clínica de Fisioterapia e Psicologia Sânitas
Fisioterapia Ortopédica e Desportiva, RPG. Fisioterapia geriátrica. 
Psicoterapia Individual e Psicodiagnóstico. (descontos de 30%). 
(16) 3285.0710. Rua Chile, 425.

• Clínica de Odontologia - Miele
Descontos de 20% sobre os valores de tabela praticados. (16) 
3618.3422. Av. Senador César Vergueiro, 505, sala 12. 

• Hórus Clínica de Fisioterapia
(Fisioterapia Geral: 28% / Acupuntura Auricular: 30% , Estética 
corporal e facial: 20% a 28%). (16) 3013.4866. Rua Garibaldi, 
2042, sala 14.



17                  

Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis – 
atualize-se sobre a legislação e saiba mais sobre te-
mas que envolvem o dia-a-dia do cenário contábil e 
administrativo. Sempre às quartas feiras, das 19h às 
21h.

Serviço de Malote: a Casa do Contabilista facilita o 
envio de documentos dos escritórios para a Receita 
Federal do Brasil e JUCESP. É seguro, rápido e gratuito 
para associados.

Programa Aprendiz:  Incentiva, capacita e propicia 
a inclusão de jovens entre 14 e 24 anos no mercado de 
trabalho. Ampara  clientes e organizações contábeis no 
cumprimento da Lei 10.097/2000, que determina a con-
tratação de aprendizes.

Saúde - Planos especiais para atender você e sua fa-
mília nos convênios assistência médica e hospitalar São 

Francisco, Santa Casa Saúde e Medicar Urgências Mé-
dicas, e planos odontológicos Integral, Codep e Odon-
tocross.

Lazer – Aproveite momentos de descontração e des-
canso na Colônia de Férias do SESC Bertioga

Consultoria Eletrônica da Balaminut – Acesso facili-
tado ao Portal Web Leis. www.webleis.com.br

Certificação Digital: Associados tem valores exclu-
sivos para aquisição do Certificado Digital, através de 
uma parceria com a AESCON-SP/ SESCON-SP e SERASA 
EXPERIAN. A aquisição é feita diretamente pelo site da 
Casa do Contabilista, de forma prática e segura.

Sincomerciários: Associados podem associar-se ao 
Sindicato dos Empregados do Comércio de Ribeirão 
Preto e desfrutar de todos os benefícios propostos pela 
entidade como esportes, lazer, beleza, entre outros. 

Clube de Benefícios
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