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Editorial

Acesse nosso site.

presidente do SESCON-RJ

Renato Mansur 
Presidente do SESCON-RJ

Experiências 
compartilhadas
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Para debater os reflexos da pandemia sob a perspectiva das empresárias contábeis nos 
aspectos profissional e pessoal, o SESCON-RJ promoveu o 9º Mulher Empresária, 
com a participação de especialistas do nosso setor, que compartilharam suas 
experiências do último ano em assuntos como gestão remota das equipes, 
adoção do teletrabalho, cultura empresarial e mudanças para o futuro. Além 
delas, representantes das empresas patrocinadoras e entidades parceiras do 
SESCON-RJ também falaram sobre suas vivências com o assunto. 

As alterações nas empresas contábeis nesse contexto também foram tratadas nas 
primeiras edições do Proages de 2021, no qual reunimos empresários contábeis 
associados do SESCON-RJ que falaram sobre suas perspectivas e experiências em suas 
empresas com as mudanças que a pandemia de Covid-19 demandou internamente, 
com suas equipes, e na relação com os clientes, também afetados pela pandemia. 
Também trouxemos a experiência de outros setores nesse contexto, como o 
comércio, na entrevista do presidente da FECOMÉRCIO RJ, Antonio Florencio.  

Com essas mudanças em vista, abordamos dois aspectos que passaram a ser mais 
frequentes nas companhias por conta da necessidade de distanciamento social, 
como a realização de processos seletivos de vagas de emprego pela internet. Além 
desse aspecto, trazemos outros desdobramentos desse contexto na saúde, como os 
transtornos mentais relacionados ao trabalho, entre eles, a síndrome de burnout. 

Nos próximos meses, o SESCON-RJ seguirá o calendário de eventos de 
atualização e capacitação dos associados e suas equipes, ponto fundamental 
para mantermos a qualidade no atendimento das empresas contábeis, assim 
como as demandas específicas desse contexto, como as mudanças legislativas 
ocorridas ao longo da pandemia.  

Obrigado e boa leitura.

Renato Mansur,
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O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, foi um dos convidados do programa Resenha de Contador, da rádio Ponto 
e Vírgula, veiculado no dia 1º de março. Em sua participação, ele falou sobre a atuação do SESCON-RJ e a participação do 
empresariado contábil na entidade, além da trajetória profissional no setor. Também participaram do programa Edilson 
Junior, Jean Giehl, Eddie Gonçalvez, Flávio Pires, Pedro Mendes e Gisele Lima. 

No dia 2 de março, o presidente do SESCON-RJ, 
Renato Mansur, se reuniu com o presidente do 
Instituto Brasileiro de Registro Empresarial 
(IBREmp), José Cerezoli, na sede da entidade. 
As duas organizações firmaram um convênio para 
realização de cursos e palestras sobre registro 
empresarial e direito societário. 

A primeira atividade da parceria ocorreu no 
dia 30 de abril, com o curso Rerratificação e 
Cancelamento de Registros Societários, ministrado 
por José Cerezoli. 

Os diretores do SESCON-RJ Maurício Luz e Mauro 
Benevuto estiveram em uma reunião de articulação 
feita pelo CRCRJ em Duque de Caxias no dia 1º de 
março. O encontro teve a participação do vice-
prefeito da cidade, Wilson Reis, o secretário de 
Fazenda, Carlos Mello, o diretor de Planejamento 
Fabrício Duarte, o vice-presidente de Interior 
do Conselho, Rafael Machado, a delegada Flávia 
Domingos, Jean Giehl e Flávio Pires. 

SESCON-RJ participa de programa de rádio

Parceria com o IBREmp Reunião em 
Duque de Caxias



Aconteceu
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O SESCON-RJ realizou uma live no dia 9 de março 
sobre a Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física 2021 com a participação do diretor da entidade, 
Maurício Luz, e o auditor fiscal aposentado da Receita 
Federal, Leônidas Quaresma. Outra transmissão ao 
vivo sobre o assunto ocorreu no dia 15 de abril, em 
parceria com o CRCRJ. 

A transmissão está disponível no canal do SESCON-RJ 
no Youtube: http://youtube.com/sesconrj 

O diretor do SESCON-RJ, Maurício Luz, participou de uma 
reunião no dia 2 de março com o secretário de Ordem 
Pública de Itaguaí, Antônio Carlos dos Santos. O objetivo 
do encontro foi apresentar demandas do setor contábil a 
representantes do município, assim como apresentar os 
benefícios do Alvará Automatizado para a cidade. 

Também estiveram na reunião o presidente da Associação 
Comercial de Itaguaí, Alexandre Tadashi Tahi, o contribuinte 
representante dos médicos de Itaguaí, Kazuhiro Kajishima, 
os assessores Edson Moraes e José Luiz Hermenegildo, a 
assessora da Presidência da Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro (JUCERJA), Suzana Mileto, e o vice-
presidente de Interior do CRCRJ, Rafael Machado. 

A diretoria do SESCON-RJ se reuniu remotamente 
no dia 11 de março. Os projetos da entidade para 
o biênio 2021/2022 foram tratados, assim como os 
grupos de trabalho que atuarão em aspectos como 
finanças, planejamento estratégico, orçamento e 
questões administrativas. Os eventos e formas de 
divulgação da entidade para auxiliar o setor de 
vendas foram alguns dos outros temas tratados. 

Imposto de 
Renda 2021

Reunião em Itaguaí

Reunião de diretoria



6

O presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(JUCERJA), Affonso d’Anzicourt, junto à seu chefe de gabinete 
Sérgio Romay, visitou a sede do SESCON-RJ no dia 17 de 
março para conhecer as estrutura do local e tratar de parcerias 
(que incluem um novo modelo de Plantão da JUCERJA). Ele foi 
recepcionado pelo presidente da entidade, Renato Mansur. 

Na ocasião, foram abordadas as visitas aos municípios 
fluminenses para implementação do alvará automatizado no 
estado e aspectos técnicos do Cogire. Mansur também elogiou 
os trabalhos do órgão para modernizar os serviços prestados. 
Também participaram da visita o vice-presidente do SESCON-RJ, 
Marco Dalponte, e o diretor Hélio Donin Jr. 

Após sugestão do presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, a Prefeitura do Rio de Janeiro passou a priorizar a 
inserção do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) em atualização feita no sistema de emissão de 
Alvará em abril. A mudança simplifica processos no âmbito municipal. 

O apontamento foi feito em reuniões realizadas com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, 
Chicão Bulhões, e na conferência Rio Mais Fácil, feita pelo Sebrae no dia 23 de março. 

O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, enviou um ofício à Receita Federal no dia  27 de abril solicitando a 
atualização do programa de envio da Declaração do Imposto de Renda após a extensão do prazo da declaração 
para 31 de maio. O pedido tem como finalidade a correção da data de vencimento das cotas e emissão dos DARFs, 
que constavam a primeira data final de entrega, dia 30 de abril. 

Visita da JUCERJA

Prefeitura prioriza CNAE em emissão de alvará

IRPF 2021: SESCON-RJ encaminha ofício à Receita Federal

Acordo firmado
Por conta do feriado prolongado decretado em março para conter o aumento dos casos de Covid-19 no Rio de 
Janeiro, o SESCON-RJ firmou um termo aditivo de convenção coletiva com o SINDICONT-Rio e o SEESCERJ para 
a manutenção do funcionamento das empresas contábeis nesse período e a compensação. Os documentos estão 
disponíveis no site do SESCON-RJ: www.sescon-rj.org.br. 

Na eminência da publicação do decreto, o SESCON-RJ impetrou um mandado de segurança para garantir a atividade 
empresarial contábil como essencial e assegurasse o funcionamento das empresas no período. 
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Aconteceu

Devido ao agravamento da pandemia de Covid-19, 
órgãos municipais, estaduais e federais estenderam 
o prazo para pagamento de tributos ou entrega de 
obrigações acessórias. O último dia de entrega da 
Relação Anual de Informações Sociais de 2020 foi 
estendido para 30 de abril. A declaração de Imposto 
de Renda de Pessoas Físicas, por sua vez, foi alterada 
de 30 de abril para 31 de maio. 

No âmbito estadual, a Lei nº 9.160, sancionada 
no dia 8 de abril, aumentou em até 180 dias 
o prazo de entrega de documentos como GIA 
ST, EFD ICMS/IPI, DeSTDA, DECLAM-IPM, DUB 
ICMS, DEVEC, além de arquivos em meio óptico. 
A alteração também suspende penalidades no 
caso de atrasos. No município do Rio de Janeiro, 
a prefeitura publicou em abril o Decreto nº 
48765/21, que adia o vencimento do pagamento 
da Taxa de Licenciamento Sanitário para o dia 
30 de junho. Entretanto, a medida não alterou o 
prazo para requerimento da Taxa. 

Para empresas do Simples Nacional e 
microempreendedores individuais, conforme 

a Resolução CGSN nº 158/2021, o prazo para 
pagamento dos tributos foram prorrogados. No 
caso dos vencimentos em 21 de abril, o pagamento 
poderá ser feito em duas quotas iguais, que vencem em 
20 de julho e 20 de agosto. Para o que vence em 20 de 
maio, os novos prazos passam a ser em 20 de setembro 
e 20 de outubro. No caso de impostos a vencer em 21 
de junho, as datas para pagamento em duas quotas 
passa a ser 22 de novembro e 20 de dezembro.

No dia 28 de abril, foi publicado no Diário 
Oficial da União a Medida Provisória (MP) 
nº 1046/21, que estabelece flexibilizações 
temporárias nas leis trabalhistas devido à 
pandemia de Covid-19, válidas por 120 dias. 
Entre as alterações, a MP permite a antecipação de 
feriados federais, estaduais, distritais e municipais, 
interrupção das atividades e constituição de um 
regime de compensação de jornada, a ser feito em 
até 18 meses. O recolhimento do FGTS também foi 
suspenso para as parcelas referentes aos meses 
entre abril e julho de 2021, a serem pagos em até 
quatro parcelas a partir de setembro. 

Prazos de tributos e obrigações acessórias 
são estendidos por conta da Covid-19

Assembleia 
Geral Ordinária
No dia 29 de abril, o SESCON-
RJ realizou a Assembleia 
Geral Ordinária, na qual foram 
aprovadas as contas do exercício 
de 2020 pelos associados 
participantes e pelo conselho 
fiscal da entidade. A reunião 
ocorreu semipresencialmente. 



Disponibilizado na internet em diversas 
plataformas especializadas, como aplicativos e 
sites, o podcast é um formato de conteúdo em 
áudio que pode ser ouvido a qualquer hora do 
dia e local, semelhante aos programas de rádio, 
com abordagem de diversos temas e em vários 
formatos, como histórias seriadas, notícias, 
entrevistas ou debates. Em plataformas de vídeo, 
a gravação dos programas também pode ser vista 
pelo público. 

Anderson Hernandes, CEO da Tactus 
Contabilidade, especialista em marketing e 
gestão de empresas contábeis, produz um 
podcast voltado para o mercado contábil, no 
qual um convidado é entrevistado em cada 
edição. Entre os assuntos já tratados nos 
programas, estão estratégias de gestão e de 
marketing, gestão de pessoas e tecnologia. 

A iniciativa, segundo ele, permite que os temas 
sejam abordados com mais profundidade e 
interatividade, com envio de perguntas pelos 
espectadores em tempo real, já que os programas 
são transmitidos ao vivo, assim como a divisão 
dos assuntos debatidos.

8

Conteúdo 
em vários 
formatos
Assim como vídeos e textos, 
podcasts abordam conteúdos 
relevantes em áudio

“Depois, é possível estratificar esse conteúdo em 
diferentes temáticas, o que gera outros materiais 
que permitem que as pessoas tenham trechos de 
três, quatro minutos com um raciocínio completo 
sobre um assunto completo que permite entregar 
muito valor”, explica Anderson.  

Divulgação posterior
Além das transmissões em vídeo, as edições são 
disponibilizadas em plataformas de áudio e divulgadas 
posteriormente. “O objetivo é que o conteúdo chegue 
às pessoas onde elas estão acostumadas a consumí-lo. 
É por isso que fazemos esse processo de distribuição. 
Consequentemente, pessoas diferentes têm acesso ao 
material em locais diferentes e isso permite ter uma 
distribuição melhor desse conteúdo e atingir mais 
pessoas”, explica Anderson.

A divulgação dos podcasts começa antes do 
programa, pelo Instagram e por e-mail, com 
informações do entrevistado e convidando o público 
a assistir e participar ao vivo. Após a transmissão, 
Anderson inicia outra distribuição do material na 
íntegra e dividido em partes. 

“Quando esses conteúdos são disponibilizados em 
outras plataformas, nós também comunicamos no 
meu Instagram que eles estão disponíveis em áudio 
em outras plataformas. E, por fim, cada conteúdo 
gera um artigo, para o qual também é feito um 
processo de divulgação”, pontua. 
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Tecnologia

Em relação ao diferencial do formato para outros, 
como textos e vídeos, Anderson destaca que 
o podcast permite que ter acesso a conteúdos 
relevantes enquanto fazem outras tarefas. “Gera um 
diferencial muito bacana porque as pessoas podem 
utilizar melhor o tempo delas. Em relação aos textos, 

o podcast é um diferencial porque as pessoas têm 
cada vez menos tempo. Então, enquanto fazem 
outras atividades, estão ouvindo ou assistindo um 
conteúdo como um podcast”, destaca. 

Assim como a produção de materiais relevantes para 
a área contábil, Anderson explica que esse processo 
também traz visibilidade para os convidados. 
“Mesmo que a gente não foque na marca da pessoa, 
ela fica evidente nesse processo de divulgação. E é a 
oportunidade de outras pessoas no mercado contábil 
conhecerem mais sobre o trabalho dessa pessoa”. 

Para produzir os programas, Anderson explica que a 
infraestrutura necessária não requer equipamentos 
sofisticados. “O que conta muito na produção de um 
podcast é ter uma captação de áudio muito bacana. 
Se tiver dois celulares com qualidade semelhante, 
para não ter diferença no vídeo, com uma captação de 
áudio em cada convidado, colocando, por exemplo, 
um microfone de lapela, dá para fazer um podcast 
bem bacana”, orienta Anderson. 



Emita seu 
Certificado por
videoconferéncia

Assine documentos com validade jurídica 
com o seu Certificado Digital Fenacon|CD!

www.fenaconcd.com.br

No dia 30 de março, o SESCON-RJ realizou a primeira 
edição do Proages de 2021. Coordenado pelo 
vice-presidente da entidade, Marco Dalponte, e o 
pelo diretor Mauro Benevuto, o encontro remoto 
de empresários contábeis debateu medidas que 
podem ser tomadas nas empresas para contornar as 
consequências trazidas pela pandemia.

“O Proages sempre foi uma ferramenta do SESCON-RJ 
para trazer coisas boas para nossas empresas, ajudar a 
solucionar problemas”, destacou Marco Dalponte. “Foi 
um divisor de águas na minha vida profissional, abri um 
leque de opções”, pontou Mauro Benevuto.  

O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, 
destacou a importância do Proages para 
os associados da entidade abordarem suas 
preocupações como empresários, em especial 
durante a pandemia. Com novidades como o 
aumento da vacinação contra a Covid-19 entre 
a população, ele destacou as boas expectativas 
para os próximos meses. Também presente no 
evento, o presidente do CRCRJ, Samir Nehme, 
ressaltou a proximidade entre as entidades 
contábeis fluminenses. 

Mauro destacou o contexto em que as empresas 
contábeis estão inseridas, com redução das 
atividades de clientes de diversos portes, e, 
por consequência, queda de receita, aumento 
da demanda nas empresas de contabilidade 
e necessidade de capacitação constante dos 
colaboradores, por conta das mudanças legislativas. 
Além de renegociar contratos, o diretor pontou a 
necessidade de inovação para reduzir custos e 
aumentar o faturamento. 

Ações
Entre as medidas sugeridas, ele destacou ações em 
setores das empresas contábeis. No caso da gestão 
financeira, ações como o uso de ferramentas de 
controle de gestão e de contas de bancos digitais, 
por terem custo reduzido, adoção de políticas 
de cobrança de clientes com débitos em aberto 
e capacitação dos funcionários, desse setor e das 
outras áreas da empresa, também foram tratadas. 

A iniciativa, segundo Mauro, contribui para que as 
equipes se sintam valorizadas, o que também pode 
ocorrer com implementação de programas de incentivo 
e planos de cargos e salários ou criação de uma 
premiação interna com critérios pré-estabelecidos. Ele 
ainda sugeriu projetos departamentais, com pagamento 
de comissão aos colaboradores designados para 
atividades específicas. 

Além de medidas internas, foi destacada a importância 
da presença digital das empresas nas redes sociais, o 
que amplia possibilidades de novos clientes em todo o 
Brasil, para trabalhos menores ou maiores, traz novas 
conexões e autoridade à empresa sobre os temas 
tratados por conta da produção de conteúdo. Para 
isso, Mauro sugeriu a contratação de uma empresa 
especializada no serviço. 

Incentivo
Em abril (30), o incentivo às equipes no contexto da 
pandemia foi o tema tratado. Para o diretor Mauro 
Benevuto, o assunto é um dos maiores desafios do 
empreendedorismo, no geral, potencializada pelo 
contexto atual. “É preciso buscar ferramentas porque 
eles são o cartão de visita da empresa”, pontuou. 

Novas alternativas
Proages de março e abril abordam medidas que as empresas contábeis 
podem tomar no contexto da pandemia de Covid-19
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Dar feedback às equipes, seja por desempenho 
bom ou ruim, também foi sugerido e, com base no 
resultado de cada um, tomar medidas adequadas. 
“Manter uma relacionamento de confiança é 
uma das principais necessidades do líder hoje”, 
destacou Benevuto.  

Manter uma comunicação transparente e eficaz 
com os colaboradores, por meio de ferramentas 
como grupos de conversa específicos para os 
membros da equipe e dos colaboradores com a 
diretoria, assim como uso de sistema de gestão 
integrada, também foram apontados. 

Emita seu 
Certificado por
videoconferéncia

Assine documentos com validade jurídica 
com o seu Certificado Digital Fenacon|CD!

www.fenaconcd.com.br
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Proages

No caso das companhias que não migraram para o 
home office ou implementaram um formato híbrido, a 
manutenção de um ambiente mais seguro para evitar o 
risco de transmissão da Covid-19 foi uma das medidas 
sugeridas, com recursos para manter a higiene no 
local. Benevuto explicou que isso traria mais segurança 
para os colaboradores, já que pelo medo de se 
contaminarem, as pessoas tendem ficar mais dispersas.

Além desses aspectos, a produção por produtividade 
e formas alternativas de remuneração, como 
comissões por tarefas que fujam da rotina do 
colaborador e bonificações por desempenho com 
critérios pré-definidos e públicos. 

Renato Mansur e os 
participantes do Proages de 
março e o vice-presidente 
Marco Dalponte na edição 
de abril
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Com as mudanças no trabalho causadas pela 
pandemia de Covid-19, outro aspecto das 
empresas foi adaptado para a nova realidade: 
a seleção de novos funcionários. Com uso de 
ferramentas de chamada de vídeo, a escolha de 
novos colaboradores passou por adaptações e 
demanda cuidados específicos. 

Segundo a diretora da Associação Brasileira 
de Recursos Humanos Rio de Janeiro (ABRH-
RJ), Clarissa Frossard, no geral, o novo formato 
tem benefícios, como fim da necessidade de 
deslocamento, que superam as desvantagens, 
como a distância física do candidato, aspecto 
que pode ser contornado por outros processos 
ao longo da seleção. Aspectos como a postura e 
a presença do indivíduo ficam menos evidentes 
pela internet, de acordo com a especialista. “No 
online, é preciso usar mais técnica, fazer mais 
perguntas para se aprofundar, criar mais etapas”, 
ela enumera. 

Para ajudar os candidatos na seleção, Clarissa 
usa ferramentas como um guia explicativo 
para acessar o aplicativo usado nas etapas 

do processo seletivo, assim como pede aos 
participantes para acessarem o serviço com 
antecedência para realizar testes de áudio e 
vídeo. O ideal, de acordo com ela, é sempre 
conseguir ver o candidato durante esse contato.

“Se tiver algum problema, fazemos a entrevista 
por chamada de vídeo no whatsapp ou por 
telefone, em último caso. De todo modo, é 
possível vê-lo pessoalmente no dia do exame 
médico admissional ou ao entregar documentos 
na empresa”, explica a diretora, acrescentando 
que, no começo da pandemia, os problemas de 
conexão eram mais comuns que atualmente. 

Outros processos
Caso a seleção tenha entre as etapas a realização 
de uma atividade, como uma redação, a tarefa 
é enviada para o participante por e-mail, com 
prazos de acordo com a tarefa apresentada. Para 
dinâmicas em grupo, as câmeras e microfones são 
usados cada um por vez. 

“Cada um liga a câmera quando se apresenta, 
mantenho o silêncio quando um deles fala. Dá para 

Novas 
formas  
de escolha
Na pandemia, seleção de funcionários pela internet é adotada pelas empresas
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Gestão de Pessoas
ter uma percepção dos candidatos nas interações, 
com perguntas técnicas. No Zoom, também é 
possível dividi-los em salas”, explica a diretora. 
As seleções, segundo ela, não são gravadas e, se 
forem, é pedida autorização aos candidatos.  

No caso de eventuais imprevistos, como algum 
problema no local que o candidato está, Clarissa 
explica que pergunta ao participante se ele precisa 
de algum tempo para contornar a situação ou 
participar em outro momento ou grupo, se for o 
caso. Em relação ao cenário em que a seleção é 
realizada, que também é checado com antecedência, 
a diretora também passa orientações. 

“O local não deve chamar a atenção do recrutador. 
Pedimos o cenário mais profissional possível, às 
vezes um protetor de tela. O foco tem que ser nele. 
É bacana mostrar para os candidatos o que eles 
ganham com isso, por ele ser mais o interessado”. 
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Com o tema central Liderança Feminina nos Negócios, 
o SESCON-RJ realizou no dia 8 de abril o 9º Mulher 
Empresária, com a participação de empresárias 
contábeis e outras especialistas para abordar as 
mudanças que a pandemia trouxe em aspectos como 
vida profissional, adoção do teletrabalho, seus papéis 
como líderes em suas empresas e temas pessoais. 

Após a abertura do presidente do SESCON-RJ, 
Renato Mansur, o primeiro painel do dia, as diretoras 
Elis Castelo e Claudia Lolita, e as empresárias 
contábeis Amanda Rodrigues e Catarina Amaral 
abordaram o assunto Mulheres na Liderança e os 
Desafios em Conciliar Família e Negócios. 

Amanda explicou que a maior parte da equipe da 
sua empresa é composta por mulheres e que prioriza 
a contratação de mães. “É necessário flexibilidade. 
Queremos respeito às decisões, seja de mulheres 
com ou sem filhos”. 

Após se tornar mãe durante a pandemia, Catarina 
pontuou que passou a ter mais orgulho ainda de ser 
mulher. “Somos muito fortes, fazemos muita coisa 
e não trazemos isso para o mundo profissional”. 
Grávida de sete meses, Amanda explicou que a 
gestação nesse momento é mais solitária, por 
conta da necessidade de isolamento social. 

Mudanças da pandemia
Sobre suas trajetórias profissionais, Catarina 
Amaral explicou que, à princípio, fazia 
todo o trabalho contábil de sua empresa 
e que, posteriormente, terceirizou alguns 
setores. Para o futuro, ela pretende contratar 
funcionários no formato remoto. “Gerir uma 
equipe foi muito desafiador. Em cada cliente, 
fui encontrando solução para o outro”, avaliou.

Manter a motivação dos colaboradores à distância 
foi um dos desafios apontados por Amanda, 
assim como organizar a implementação do home 
office sem que os clientes sentissem diferença no 
atendimento. “O mérito também é da equipe, que 
entendeu a causa e foi muito parceira. Se adaptaram, 
trouxeram sugestões. A produtividade foi mantida 
e até melhorou um pouco porque demos estrutura 
para todos trabalharem com tranquilidade. Espero 
manter o home office até 2022 e depois migrar para 
um modelo híbrido”, explicou. 

Elis destacou a importância da cultura das empresas 
e a diferença de perfil de cada colaborador, que 
pode se sentir motivado de formas distintas. “É 
preciso respeitar a diversidade e as atitudes não 
devem ser as mesmas com todos”, avaliou Amanda. 

Aprendizado 
constante
Participantes compartilham experiências no 9º Mulher Empresária
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Sobre as atividades profissionais e familiares, elas 
destacaram a importância do equilíbrio. “Não se educa 
mais ou menos o filho porque se trabalha fora. Há quem 
abdica das vontades por causa deles, mas no futuro 
eles crescem e pode haver arrependimento de não 
ter tentado”, explicou Elis. “As mulheres não precisam 
se sentir culpadas por terem negócios, filhos e outros 
interesses”, pontuou Amanda. 

“Nós nos cobramos muito e temos a cultura de 
agradar o outro. Eu encontrei minha forma de me 
agradar. No dia que minha filha ‘voar’, eu quero 
ter uma vida. Podemos fazer um pouco de tudo, 
aos poucos”, sugeriu Catarina Amaral. 

Em relação ao feedback dos colaboradores na 
pandemia, Amanda ressaltou que, além do bem 
estar da equipe, é preciso saber delegar mais e 
acompanhar como está a entrega do produto final 
aos clientes, já que cada um pode ter imprevistos 
ou outras necessidades ao longo dos dias sem 
negligenciar o trabalho. 

Rosângela Barros e Ana Cláudia Azevedo, 
diretoras do SESCON-RJ, entrevistaram 
funcionárias das empresas patrocinadoras 
e representantes das entidades parceiras
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Ao longo do 9º Mulher Empresária, foram exibidas 
entrevistas das diretoras do SESCON-RJ Rosângela 
Barros e Ana Cláudia Azevedo com funcionárias 
das empresas patrocinadoras e integrantes de 
entidades parceiras do SESCON-RJ sobre suas 
experiências desde o começo da pandemia. 

A assessora da presidência da FECOMÉRCIO RJ, 
Marcia Borges, destacou o desafio de conciliar o 
trabalho com as atividades domésticas e convívio 
familiar. “É mais corrido agora, mas temos mais 
momentos de interação em casa. A qualidade do 
tempo com a família importa”. A vice-presidente 
da FENACON na Região Norte, Maria Cristina 
Gonzaga, explicou que, por conta da adoção de 
tecnologia em sua empresa, a migração para o 
home office foi mais fácil. “A pandemia agilizou 
a tecnologia que já existia. No futuro, deveremos 
adotar um sistema híbrido”.

Sônia Barbosa, conselheira do CRCRJ, explicou 
que, como já trabalhava em casa, estava mais 
adaptada às mudanças que ocorreram, mas que, 
no caso de profissionais contábeis com filhos, a 
mudança foi mais desafiadora. “Mas é possível, 
um caminho sem volta”, ponderou, acrescentando 
que as mulheres devem participar de eventos 
como esse também presencialmente, quando for 
possível. Bianca Simões, assessora da Redesim, 
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(JUCERJA), explicou que a demanda de trabalho 
no órgão se manteve estável, mas que foi preciso 
dar conta de outras demandas em casa e do 

filho pequeno. “Participei de momentos da vida 
dele que não conseguiria antes, como fazer as 
atividades da escola”, ressaltou. 

Ana Paula Lessa, consultora da Global Opsi, 
destacou a necessidade de reinvenção e 
administração do tempo no cotidiano, assim 
como a ajuda da família. “Profissionalmente, 
crescemos muito na pandemia, a demanda 
aumentou e conseguimos nos reinventar com 
o suporte aos clientes”. A gerente comercial da 
Nasajon, Amanda Vieira, explicou que essa foi a 
sua primeira experiência com trabalho remoto e 
que, à princípio, se excedeu no tempo de jornada 
diária. “Fiz um trabalho de organização do 
tempo, das atividades e me reinventei buscando 
atividades online para desopilar. Muita gente teve 
essa experiência, estamos aprendendo ainda”. 

Analista de negócios da Qyon, Ana Paula Torete 
também falou sobre o aumento da convivência 
com a filha, além das oportunidades que a 
empresa dá às suas funcionárias, presentes 
em todos os departamentos. “O processo de 
expansão da empresa passa pelo meu trabalho”, 
destacou. Renata Soares, diretora administrativa 
da Alterdata, explicou que um dos desafios foi 
acompanhar a alfabetização do filho online. 
“Vale de experiência se permitir um olhar mais 
carinhoso sobre tudo”, destacou, acrescentando 
que é preciso saber se perdoar nas relações 
familiares e profissionais pelas dificuldades em 
lidar com todas as demandas.

Experiências 
compartilhadas
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Características para a liderança
No painel seguinte, sobre Mulheres na Liderança 
e os Desafios para Alcançar o Sucesso, a 
diretora regional do SESC-Rio, Regina Pinho, e 
a coordenadora do Fórum de Desenvolvimento 
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (ALERJ), Geiza Rocha, compartilharam 
suas experiências com Elis e Claudia. 

Sobre as principais características necessárias 
para ser um líder de sucesso, Geiza destacou 
a resiliência. “Principalmente hoje, para liderar 
equipes, movimentos, soluções de problemas”. Ela 
também falou sobre a capacidade de negociação 
das mulheres, necessária para poder liderar e por 
consequência, levar outras mulheres a espaços 
desse tipo. Regina destacou a importância das 
lideranças serem colaborativas e o gestor estar 
próximo dos liderados, já que o sucesso das ações 
depende do desempenho conjunto.  

Geiza pontuou que, em sua trajetória profissional, 
alternou momentos em que foi liderada e líder, o 
que contribuiu para a formação do Fórum. “Diante 
dos desafios, liderar é estar à frente. É possível 
negociar consigo mesma e continuar estudando, 
estar cercado de uma rede com outras mulheres e 
inspirar umas às outras”. 

01. O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, na abertura do 9º 
Mulher Empresária; 02. A diretora Elis Castelo com Catarina Amaral  
e Amanda Rodrigues; 03. A diretora Claudia Lolita com Regina Pinho e 
Geiza Rocha; 04. A empresária Lieda Amaral no 9º Mulher Empresária

04

03

02

01
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Abordagem acertada
Em relação a se posicionar quando é preciso, Regina 
destacou que é necessário ter leveza na abordagem 
e valorizar o pensamento do outro. “Escutar é 
importante mesmo que institucionalmente a gente 
já tenha uma decisão tomada”. 

Sobre as mudanças trazidas pela pandemia, Geiza 
destacou a quebra de paradigmas e a compreensão de 
que o mundo sempre muda, assim como a necessidade 
de ter mecanismos de manter a humanização, apesar 
da distância física entre as pessoas. Regina explicou 
que a criatividade foi necessária do Sesc-Rio, assim 
como a solidariedade aumentou.   

Inspirando pessoas
Na última atividade do 9º Mulher Empresária, 
Elis Castelo e Claudia Lolita receberam a 
empresária contábil e professora Lieda Amaral 

O 9º Empresária está disponível no canal 
do SESCON-RJ no Youtube. Acesse em 
youtube.com/sesconrj

no painel Liderança que Inspira. Ela enumerou 
os principais valores para ser um líder inspirador. 

“É preciso ter carisma, ser fiel ao próprio discurso, 
empoderar a equipe, reconhecer e estimular os 
talentos individuais, dar e receber feedback e buscar 
autoconhecimento”, enumerou a palestrante, 
ressaltando a importância do exemplo. 

Lieda também falou sobre a importância de ser 
o melhor profissional possível e de identificar 
oportunidades nas circunstâncias, como obter clientes 
em qualquer local ao atuar em home office, além de 
manter-se atualizado, buscando estudar sempre. 
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Quais foram os principais desafios da FECOMÉRCIO 
RJ e para o setor de comércio em 2020?

AF: Foi um ano difícil para todos. Tivemos 
que aprender, em pouco tempo, a lidar com 
uma situação sem precedentes na história 
contemporânea mundial. Desde o primeiro minuto 
do fechamento do comércio, a FECOMÉRCIO RJ 
buscou um entendimento com as esferas Estadual 
e Municipais do Estado do Rio. Lideramos diversas 
tratativas, realizamos dezenas de reuniões, 
sempre com o objetivo de mitigar os impactos da 
pandemia no comércio de bens, serviços e turismo. 
Foram quase cem dias de comércio fechado em 
2020, com apenas alguns negócios operando 
por delivery. O setor investiu e se comprometeu 
com as orientações de segurança, como, restrição 
de pessoas nos ambientes, disponibilização de 
álcool em gel, medição de temperatura na entrada 
e uso de máscara. Muitos segmentos também 
buscaram mais capilaridade em suas operações 
implantando ou ampliando as vendas on line. 
Porém, o setor do comércio de bens, serviços 
e turismo vem passando por muitos sacrifícios, 
muitos empresários encerraram suas atividades, 
aumentando o desemprego no estado. Outra 
dificuldade é o acesso ao crédito, que poderia ter 
colaborado na sobrevivência de muitos negócios.

Adaptações e 
novas perspectivas
Antonio Florencio, presidente da FECOMÉRCIO RJ e dos Conselhos 
Regionais do Sesc RJ e do Senac RJ, fala sobre os desafios das 
entidades e do comércio na pandemia

Como a FECOMÉRCIO RJ tem auxiliado os seus 
representados na pandemia?

AF: Incentivamos ações de apoio ao comércio, seja 
com a produção de pesquisas feitas pelo Instituto 
Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), que 
auxiliam os empresários em muitas tomadas de 

O presidente da FECOMÉRCIO RJ, Antonio Florencio
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decisão, assim como através de nossa equipe 
jurídica, que apresentou mais de 36 pleitos às 
autoridades, conquistando êxito em 19 deles, em 
2020. Esse ano, o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, atendendo à solicitação da FECOMÉRCIO RJ, 
alterou o Decreto 47.437/20 prorrogando o prazo 
para que as empresas beneficiárias dos regimes 
do Decreto 44.498/13 e Lei 4.173/03 realizassem a 
migração para o Regime Diferenciado de Tributação 
constante da Lei 9.025/20. Negociamos acordos 
com o Sindicato dos Empregos do Comércio do Rio 
de Janeiro viabilizando Termo Aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho. 

Disponibilizamos, também, a plataforma Loja on 
line, sem custos de desenvolvimento e implantação, 
para incentivar a digitalização das micro e pequenas 
empresas do comércio. Criamos a campanha ‘Um 
Por Todos, Todos Por Um. Juntos Contra Covid’ 
justamente para enfatizar a responsabilidade de 
cada cidadão enquanto aguardamos a consolidação 
do processo de vacinação, fundamental para o 
controle da pandemia e a retomada econômica.

Em relação às atividades do Sesc RJ e do Senac 
RJ, quais foram as principais mudanças para 
mantê-las, mesmo que a distância?

AF: O Senac RJ desenvolveu metodologia própria 
para dar continuidade aos cursos de maneira 
remota, seguindo a premissa institucional de 
transformar vidas por meio da educação e 
inclusão social a partir da qualificação para o 
mercado de trabalho.

O Sesc RJ adaptou os conteúdos artísticos, culturais, 
atividades físicas e de Educação Infantil para o 
ambiente virtual. O Mesa Brasil Sesc distribuiu 2,1 
mil toneladas de alimentos a instituições de apoio 
social em 49 municípios do estado.

Na sua opinião, o que ocorrerá no setor este 
ano em relação ao ano passado, já que muitas 
empresas de comércio buscaram alternativas 
para manterem o funcionamento?

AF: O agravamento da crise gerada pela 
pandemia tem sido muito duro com o comércio 
não essencial, sobretudo com os micros e 
pequenos empresários. Pesquisa do IFec RJ, no 
início de abril, mostra que 67% dos empresários 
da capital estimam perdas acima de 50% com a 
recente paralisação das atividades comerciais. A 
posição da FECOMÉRCIO RJ tem sido corroborar 
com as medidas de enfrentamento e combate 
ao coronavírus, que garantam a saúde, sem, 
entretanto, inviabilizar as empresas e causar ainda 
mais prejuízos à renda da população. 

Ressaltamos que as restrições precisam vir 
acompanhadas de ações compensatórias para 
que as empresas possam manter suas operações 
e preservar os empregos. As empresas não 
podem ser tratadas como ilhas de prosperidade 
que se sustentam com as portas fechadas. 
Apresentamos propostas de ampliação do 
horário de funcionamento, para diluir o fluxo 
de pessoas, e, em paralelo, o aumento da oferta 
de transporte público para evitar aglomerações. 
E defendemos, entre outros pleitos, a proibição 
de corte dos serviços essenciais, como água e 
gás, suspensão e postergação de pagamentos 
de impostos federal, estadual e municipal, 
auxílio para pagamento de folha salarial, 
possibilidade de suspensão e redução da 
jornada de trabalho, suspensão da negativação 
nos cadastros restritivos de crédito e da 
cobrança dos empréstimos contraídos pelas 
linhas disponibilizadas pela pandemia. 

Nesse contexto, qual a importância do trabalho 
das empresas contábeis para o comércio?

AF: O planejamento e o controle contábil são 
estratégicos para a sustentabilidade de uma 
empresa, permitindo racionamento de custos, 
decisões operacionais e investimentos. O trabalho 
dos contadores mostra aos gestores seus custos, 
despesas, receitas, lucratividade, ativos e passivos, 
informações essenciais para a boa saúde financeira 
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de qualquer negócio. O SESCON-RJ tem um papel 
fundamental no apoio às Empresas de Serviços 
Contábeis e conta com a parceria da FECOMÉRCIO 
RJ, Sesc RJ e Senac RJ em sua missão. Nos 
últimos anos, temos estabelecido convênios 
que levam serviços às empresas e profissionais 
de contabilidade visando o aperfeiçoamento de 
suas atividades.

Na sua opinião, qual o maior aprendizado 
profissional que a pandemia pode trazer para 
os empresários?

AF: Temos observado grandes mudanças no 
mundo. A pandemia levou milhões de pessoas 
para a frente dos computadores e smartphones. 
É através dessas telas hoje que a maioria de nós 
trabalha, estuda, busca entretenimento, adquire 
produtos, contrata serviços. A experiência 
virtual está cada vez mais presente. Os 

empresários e comerciantes estão atentos a 
essa transformação digital e adaptando seus 
negócios. Pelo lado da saúde pública, estamos 
vendo a união de todos os segmentos em 
prol dos protocolos de segurança, seguidos 
rigorosamente pelo setor do comércio de 
bens, produtos e serviços. Os protocolos de 
segurança recomendados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) já foram incorporados 
ao DNA dos empresários, isso é muito positivo 
para segurança dos trabalhadores e da 
população. É com muito orgulho que posso 
dizer, estamos dando exemplo. Acreditamos 
que através do diálogo poderemos encontrar 
soluções e superar as adversidades. Toda a 
estrutura da FECOMÉRCIO RJ trabalha com esse 
objetivo. São tempos difíceis para todos, porém 
podemos afirmar que aprendemos muitas lições 
e, certamente, estamos melhor preparados. 

Entrevista
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Atenção e 
equilíbrio
Síndrome de burnout demanda tratamento e mudanças 
na relação das pessoas com o trabalho

24
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Causada por consequência de stress ocupacional 
crônico, a síndrome de burnout abrange 
aspectos como exaustão emocional, reduzida 
realização pessoal no trabalho, falta de eficácia e 
despersonalização. Com sintomas que podem ser 
fisiológicos, comportamentais e emocionais (veja 
mais no box), o transtorno mental ocasiona em 
atitudes específicas nas relações de trabalho.

“A exaustão emocional envolve falta de energia 
e de entusiasmo, frustração e tem relação direta 
com o stress. A despersonalização envolve falta 
de sensibilidade e de empatia, a pessoa fica fria 
no atendimento aos seus clientes e colegas. Já 
na redução de realização pessoal no trabalho, 
ela se sente insatisfeita, tem sentimento de 
incompetência e falta de motivação pelo 
trabalho”, explica Dra. Lucia Malagris, professora 
do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
do Instituto de Psicologia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), acrescentando 
que é possível que indivíduos com tendência a 
transtornos de humor e de ansiedade sejam mais 
vulneráveis ao desenvolvimento do burnout. 

Além dessas predisposições, há outros aspectos 
que podem levar as pessoas a terem o transtorno. 
“Existem variáveis da personalidade e a presença 
de estratégias de controle do stress que podem 
contribuir para que a pessoa não desenvolva 
a síndrome. Algumas são estudadas como 
comuns em pessoas consideradas predispostas 
ao burnout: metas muito elevadas, pessoas com 
muito idealismo sem que o ambiente ofereça 
possibilidade de atingir seus ideais, pessoas que 
têm dificuldade de delegar, perfeccionistas, que 
se dedicam e se comprometem excessivamente”, 
pontua a especialista. 

Outro transtorno mental, a depressão, pode ser 
um sintoma da síndrome de burnout. Por conta 
disso, é preciso buscar um profissional para 
realizar o diagnóstico adequado. “A depressão 
pode demandar medicação e psicoterapia voltada 
para esse transtorno, enquanto a síndrome de 
burnout, em geral, não será necessário o uso de 
medicação, demandando reflexões, mudanças 
na vida profissional, revisão de características 
pessoais que contribuem para o desenvolvimento 
da síndrome. No entanto, há casos em que o 
indivíduo já desenvolveu um nível muito severo de 
depressão ou alguma doença física, e o tratamento 
medicamentoso se mostra necessário”, explica. 

Tratamento
O tratamento da síndrome de burnout abrange 
aspectos como o entendimento de que é preciso 
ajuda, expressar os próprios sentimentos, além de 
refletir sobre o seu trabalho, como as razões para 
ter escolhido a profissão, enfatizar a importância 
da mesma para a sociedade, se atentar para os 
pontos positivos alcançados ao longo da vida, 
buscar apoio de um profissional, de amigos e 
familiares, entre outros aspectos. 

“A identificação de pensamentos negativos 
relacionados às suas atividades, seus colegas, 
chefia, precisam ser revistos. Muitas vezes são 
pensamentos distorcidos devido ao sofrimento 
que está passando, a reestruturação dessas 
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interpretações é um ponto fundamental. Caso, 
de fato, o ambiente ou o tipo de atividade, seja 
tóxico para a pessoa, ela talvez precise pensar 
em alternativas. Também pode ser útil treinar 
habilidades sociais, como assertividade, para que 
consiga dizer ‘não’ e, assim, evite a sobrecarga 
desnecessária. Importante também se organizar 
de modo a estabelecer suas prioridades no 
trabalho e na vida”, orienta. 

Assim como medidas a serem aplicadas na rotina 
profissional, Dra. Lucia indica outras iniciativas. 
“É importante que a pessoa dê atenção à saúde, 
o que inclui fazer algum tipo de exercício físico, 
se alimentar de modo saudável, ter um sono de 
qualidade e com quantidade suficiente, pratique 
técnicas de relaxamento e de respiração profunda, 
tenha atividades de lazer, busque contatos sociais e 
procure cultivar o bom humor”.  

Abordagem no trabalho
De acordo com Dra. Lucia, a síndrome de burnout 
pode ser abordada dentro das companhias, com 
medidas que abrangem os trabalhadores, o ambiente 
laboral, os processos cotidianos, inciativas voltadas 
para a socialização e confraternização da equipe, 
assim como o reconhecimento do trabalho e dar 
autonomia às equipes.  

“As empresas precisam ficar atentas à saúde física 
e mental de seus colaboradores, tanto no nível 
de prevenção quanto de intervenção, quando 
necessário. Primeiramente, é importante fazer uma 
análise do ambiente e da saúde (física e mental) dos 
trabalhadores. Em seguida, fazer um planejamento 
de ações que visem, por exemplo, criação de 
programas de alerta e conscientização do stresse e 
do burnout, reestruturação de equipes para tornar 
o ambiente mais harmonioso e saudável, realizar 
treinamento de profissionais, redução de burocracia 
e mobiliário ergonômico. Além disso, é importante 
promover a expressão de ideias, ter transparência 
em seus atos e decisões e ter atitudes justas com a 
equipe”, enumera a especialista.  

Sintomas fisiológicos:

• Cefaleias;

• Distúrbios de sono;

• Disfunções sexuais;

• Problemas gastrointestinais;

• Problemas cardiovasculares.

Sintomas emocionais:

• Sentimentos de solidão;

• Ansiedade;

• Irritabilidade;

• Apatia;

• Desconfiança;

• Baixa autoestima;

• Falta de esperança;

• Falta de empatia;

• Alienação;

• Distanciamento social.

Sintomas comportamentais:

• Abuso de álcool e drogas;

• Abandono de emprego;

• Pouco comprometimento com 
o trabalho e os colegas;

• Conflitos interpessoais no 
ambiente ocupacional;

• Faltas ao emprego;

• Queda na produtividade.

Sintomas  
da síndrome 
de burnout



O eContador é uma plataforma 100% online, simples e
prática que leva a sua comunicação para um outro nível.
Tenha maior organização e profissionalismo.

Saia na frente e tenha um verdadeiro
relacionamento digital com seus clientes!

eContadorSeja um

Quer ser um
Contador do Futuro?!

Saiba mais:
alterdata.com.br/econtador

Central de Vendas:
0800 704 1418

Conscientização em casa
No contexto da ampliação do home office por conta 
da pandemia de Covid-19, o aumento do tempo 
das pessoas à disposição para o trabalho é um dos 
aspectos que tem ocorrido em alguns casos. 

“É importante a conscientização dos empregadores 
e dos seus colaboradores. É necessário respeitar 
o horário de descanso, das refeições, alguns 
intervalos regulares, para fazer uma respiração 
profunda e alongamentos, tentando focar em 
uma cena relaxante ou em algo da natureza. O 
indivíduo precisa se organizar e manter uma 
rotina, com horários mais ou menos definido para 
suas atividades. É claro que existem momentos 
especiais e emergenciais, nos quais é preciso 
flexibilizar. No entanto, a rotina e o respeito 
aos horários são fundamentais na maior parte 

do tempo. É importante respeitar os limites 
individuais”, pontua Dra. Lucia. 

Além das mudanças causadas pelo teletrabalho, é 
preciso que as pessoas reconheçam seus limites para 
evitar outros desdobramentos, já que a síndrome de 
burnout pode levar ao desenvolvimento de outras 
doenças físicas e emocionais. 

“A informação adequada, o entendimento do que 
realmente é o burnout, pode ser muito útil para que 
a pessoa aceite que pode estar sendo acometido da 
síndrome. É importante conhecer do que se trata 
o burnout, se conscientizar do seu sofrimento e 
entender que pode aprender estratégias cognitivas, 
emocionais e comportamentais, que vão ajudá-
lo. É um quadro reversível se for tratado de modo 
efetivo e apropriado por um profissional de saúde 
mental”, avalia a especialista. 

Saúde



                       TABELA DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE SALAS PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES

Local Especificações
DE SEGUNDA À SEXTA SÁBADO DOMINGO Locação para 

patrocinadores e 
associados

Período 8:30 
às 17:30

Meio Período  
8:30 às 12:30 Locação para final de semana

Auditório “A” Até 50 Pessoas R$ 500,00 R$ 396,00 100% de 
acréscimo no 
valor cobrado  
de segunda à 

sexta-feira

150% de 
acréscimo no 
valor cobrado 
de segunda à 

sexta-feira

15% De Desconto
Auditório “B” Até 30 Pessoas R$ 420,00 R$ 336,00

Sala De Negócios Até 20 Pessoas R$ 315,00 R$ 250,00

Auditório “A” + “B” Até 100 Pessoas R$ 720,00 R$ 580,00

Locação das salas “A” e “B” incluem: Projetor, telão e mesa de som com um microfone
Sala de Negócios, arrumação em formato reunião, nesta locação não estão incluídos: projetor, caixa de som* e microfone

 Hora/fração excedente em cada locação: R$ 190

Para Coffe Break contratado externamente, será cobrado uma taxa de R$ 10 por pessoa, a arrumação com utensílios (descartáveis e/ou louças) devem ser 
feitas pelo cliente, dentro do tempo de serviço de 20 minutos.

Obs 0.1 : Esta opção deve ser contratada de acordo com o número de pessoas presentes no evento, respeitando a quantidade mínima de 15 pessoas.

Obs 0.2 - É proibido o consumo de alimentos e bebidas em nossas dependências sem o pagamento da taxa de serviço, o não cumprimento da norma, 
implicará em multa de três vezes o valor da diária (locação da sala utilizada).

Todos os alimentos devem ser consumidos no foyer onde estará exposto o Coffe Break, ficando proibido levar para as salas de treinamento.

Agende sua visita!
(21) 2216-5353
eventos@sescon-rj.org.br

Coffee Break - 20 minutos
Garrafa de Café 1 Litro R$ 15

Garrafa de Café 3 Litros R$ 36

Bombona de Suco 5 Litros R$ 40

Petitfour 1 Bomboniere R$ 25

Mini salgados assados Unidade R$ 2

Salgados fritos 1 KG R$ 45

Bolo Unidade R$ 18

Pão de queijo Unidade R$ 1,50

Refrigerante  
(garrafa de 2 litros) Unidade R$ 12

Taxa de limpeza R$ 50

Água Fornecimento sem custo

Locação de equipamentos e serviços extras (valor unitário)

Notebook R$ 90

Apresentador Multimídia R$ 40

Caixa amplificadora (som) – para Sala de Negócios** R$ 120

Microfone sem Fio R$ 50

Internet (taxa de utilização) R$ 70

Flip chart com bloco (10 folhas) R$ 30

Mesa de apoio R$ 25

Toalha R$ 20

Impressão P&B R$ 0,30

Impressão colorida R$ 1,50

Venha fazer o seu evento 
corporativo conosco!

Empresas de todos os portes estão investimento em 
treinamentos corporativos. Cursos, palestras, treinamentos, 
workshops, seminários e inúmeras opções estão 
disponíveis no mercado. E o SESCON-RJ oferece o espaço 
corporativo ideal para tornar seu evento ainda mais único.

Nossas instalações são modernas e permitem 
adaptações de layout para diferentes produções. 
Contamos com sistemas individuais de sonorização e 
acesso à internet, data show e ar condicionado.


