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Editorial

Acesse nosso site.

Renato Mansur, 
presidente do SESCON-RJ

Iniciativas em prol da classe
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Desde o começo da pandemia, o SESCON-RJ realizou iniciativas para auxiliar os 
empresários contábeis a lidarem com as mudanças trazidas pelo contexto causado 
pelos desdobramentos da Covid-19, tanto nos serviços da entidade quanto na 
atuação junto aos órgãos públicos. Para 2021, com a nova diretoria, daremos 
continuidade aos eventos de atualização e capacitação profissional, assim como 
buscaremos novas parcerias com outras entidades próximas à nossa classe. 

Destacamos nessa edição os principais benefícios do SESCON-RJ, assim como 
entrevistamos o novo presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(JUCERJA), Affonso D’Anzicourt, sobre os principais projetos da entidade para os 
próximos anos. 

Em meio às adaptações que foram necessárias em 2020, algumas mudanças feitas 
nas empresas devem se manter para a posterioridade, como a adoção permanente 
do teletrabalho. Abordamos as adaptações que o formato demanda na gestão das 
equipes e das informações usadas na execução do trabalho, que também devem 
estar em consonância com a Lei Geral de Dados Pessoais (LGPD), legislação que 
requer mudanças nos procedimentos em todas as áreas das empresas que entram 
em contato com dados de terceiros em algum momento. 

Além da adequação dos procedimentos nas companhias a essas circunstâncias, é 
preciso ter em mente os nossos projetos e metas de trabalho, assim como ajustá-
los conforme as mudanças e imprevistos. Para isso, ter um planejamento estratégico, 
com participação de todos os setores, é fundamental para alinhar objetivos e manter 
toda a equipe em torno da mesma finalidade, que pode trazer benefícios para o 
empresário e seus colaboradores. 

Nessa recondução à presidência do SESCON-RJ, gostaria de agradecer a 
confiança da nova diretoria que ingressa em 2021, com empresários contábeis 
dispostos a contribuir com a entidade e com experiências diversas para auxiliar 
no nosso desenvolvimento. Também contamos com a participação de todo o 
empresariado contábil do Rio de Janeiro para que nossas demandas sejam cada vez 
mais alinhadas às reais necessidades da nossa classe, além de demonstrarmos cada 
vez mais a importância do nosso trabalho para empresários de outros setores e a 
sociedade como um todo.  

Obrigado e boa leitura.
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O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, e o presidente do CRCRJ, Samir Nehme, se reuniram no dia 21 de janeiro 
com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Desburocratização do município do Rio de Janeiro, Chicão 
Bulhões, e o assessor especial de simplificação e digitalização, Edivan Costa. 

No encontro, as entidades apresentaram uma carta aberta à administração pública, com objetivo de melhoria do ambiente 
de negócios e incremento da arrecadação municipal. Também foi tratada a adesão do município ao Regin e atendimento 
preferencial a profissionais contábeis em órgãos públicos. 

No dia 25 de janeiro, o presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, e o presidente do CRCRJ, Samir Nehme, se reuniram 
com o governador do estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro. Também participaram o deputado federal Hugo 
Leal e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Soares. Foram abordadas demandas relacionadas à 
melhoria do ambiente de negócios fluminense. 

Mansur abordou o fortalecimento do cadastro dos profissionais contábeis e empresas do setor no banco de 
dados do governo em função do gerenciamento dos profissionais habilitados pelo Conselho. O governador se 
comprometeu a criar um grupo de trabalho com o CRCRJ, Controladoria Geral do Estado e as Secretarias de 
Fazenda e de Desenvolvimento Econômico. 

Reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Demandas ao governo fluminense



Aconteceu
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No dia 18 de janeiro, o presidente do SESCON-RJ,  
Renato Mansur, participou da Assembleia Geral dos 
presidentes do Sistema Fenacon. O grupo abordou 
o trabalho dos Sescons e Sescaps pelo Brasil, o 
fortalecimento financeiro da entidade e a representação 
do empresariado contábil no Senado e no Congresso. 

Em reunião com o presidente da Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), Affonso 
D’Anzicourt no dia 21 de janeiro, o presidente do 
SESCON-RJ, Renato Mansur, e o presidente do CRCRJ, 
Samir Nehme, assinaram um ofício voltado para as 
prefeituras fluminenses para desburocratizar o processo 
de abertura de empresas com o alvará automatizado. 

Em janeiro, o presidente do SESCON-RJ, Renato 
Mansur, o presidente da JUCERJA, Affonso 
D’Anzicourt e seu chefe de gabinete, Sérgio 
Romay, estiveram em Engenheiro Paulo de Frontin 
(22), São Gonçalo (22), Campos dos Goytacazes 
(25) e Petrópolis (26) para tratarem da adesão dos 
municípios ao Alvará Automatizado. 

Na primeira cidade, eles foram recebidos pelo 
prefeito, José Emmanoel Artemenko, para a 
assinatura do termo. Também participaram do 
encontro o vice-presidente do CRCRJ, Rafael 
Machado, o presidente da Câmara de Vereadores 
da cidade, Julio Cesar Sereno, e a secretária de 
Desenvolvimento do município, Fernanda Medeiros. 

Em São Gonçalo, além do prefeito da cidade, Nelson 
dos Santos, estiveram no encontro a conselheira do 
CRCRJ, Manuella Rodrigues, a delegada do Conselho 
em São Gonçalo, Claudete Klugel, os secretários 
municipais de Controle Interno, Thiago Felício, e 
de Desenvolvimento Econômico, Marcio Cerqueira, 
a coordenadora do Sebrae/RJ no leste fluminense, 
Juliana Ventura, e o presidente do Sindicato dos 
Contabilistas de Niterói, Magno Pacheco.

Na assinatura do termo em Campos, participaram da 
reunião o secretário de Desenvolvimento Econômico 
de Campos dos Goytacazes, Marcelo Mérida, e 
o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, 
Felipe Knust. Em Petrópolis, estiveram no encontro 
o prefeito Bernardo Rossi, o presidente da Câmara 
Municipal, Fred Procópio, o vereador Gil Magno, o 
assessor da presidência da JUCERJA, Delmir Custódio 
e o capitão da PM, Francisco Kreischer. 

Ao todo, 56 das 92 cidades fluminenses estão 
integradas ao recurso, que permite a emissão de 
documentos como o CNPJ, inscrição estadual e alvará 
municipal por meio do sistema integrador da Junta. 

Assembleia da Fenacon

Encontro com a JUCERJA

Novas adesões ao 
Alvará Automatizado
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A nova diretoria do SESCON-RJ realizou a primeira 
reunião no dia 28 de janeiro. Eles falaram sobre as 
expectativas para os trabalhos. 

O grupo voltou a se reunir no dia 12 de fevereiro, 
quando se abordou o calendário de eventos e ações 
da entidade, assim como uso de novas tecnologias 
para manter a comunicação com patrocinadores, 
associados, filiados e demais públicos de interesse. 

O Fórum de Desenvolvimento da Alerj se reuniu no dia 
23 de fevereiro. Em sua participação, o presidente do 
SESCON-RJ, Renato Mansur, falou sobre o trabalho da 
entidade junto à Fenacon em contribuição a temas como 
a reforma tributária federal e ICMS nos estados. Ele 
também solicitou ao deputado estadual André Ceciliano, 
presidente da Alerj, a participação da entidade nas 
discussões sobre temas relacionados à reforma tributária, 
e destacou o trabalho do SESCON-RJ junto à JUCERJA na 
adesão dos municípios ao alvará automatizado. 

No dia 10 de fevereiro, o presidente do SESCON-RJ, 
Renato Mansur, participou do lançamento da Revista 
Brasileira de Direito Societário e Registro Empresarial, 
do Instituto Brasileiro de Registro Empresarial (IBREmp). 
A publicação, que reúne artigos sobre direito societário 
e registro civil no Brasil, está disponível no site do 
IBREmp (https://ibremp.org.br/) e também é impressa. 

Também participaram do evento remoto o diretor 
presidente do IBREmp, José Cerezoli, os membros do 
corpo diretor do Instituto, Helisia Goés, Hélio Ramos 
e João Coelho, e a ex-vice-presidente da JUCERJA, 
Teresa Pantoja. 

Reunião de diretoria

Fórum de Desenvolvimento da Alerj realiza reunião

Lançamento do IBREmp

A JUCERJA realizou no dia 24 de fevereiro a sessão plenária na qual o presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, 
participou como relator de processo. Ele também destacou a atuação de setores da Junta, como a Secretaria Geral e 
do Redesim. e o plantão de atendimento da JUCERJA realizado pela entidade. 

SESCON-RJ participa de plenária da JUCERJA
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Aconteceu

No dia 1º de fevereiro, o presidente do SESCON-RJ, 
Renato Mansur, se reuniu com o presidente da 
FECOMERCIO-RJ, Antonio Florencio, o presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme, e o diretor regional 
do Senac-RJ, Sergio Ribeiro. Na ocasião, eles 
abordaram a obtenção de apoio da FECOMERCIO-
RJ para uma campanha de conscientização do 
empresariado sobre a garantia de legalidade dos 
serviços contábeis, evitando que profissionais 
despreparados e leigos desempenhem a função.

O encontro também tratou da ampliação 
dos benefícios aos associados do SESCON-RJ 
obtidos com a parceria com a Federação, assim 
como abordaram a campanha de contribuição 
sindical patronal. O SESCON-RJ é uma das 
entidades participantes das reuniões participantes 
das reuniões do SESC-RJ e da FECOMERCIO-RJ, 
o que trouxe mais proximidade da instituição 
para o setor de comércio fluminense e com o  
sistema CNC. 

Novas 
possibilidades



Maior autonomia das equipes no cotidiano de 
trabalho, processos ajustados às características 
de cada indivíduo e mudanças no papel da 
liderança das empresas. Essas são algumas 
das características do modelo de autogestão. 
Aplicável a companhias de qualquer porte, o modelo 
tem entre os benefícios a possibilidade de tornar as 
organizações mais eficientes, maior engajamento 
dos colaboradores e, para as lideranças, é possível 
ter mais tempo disponível para outras atividades de 
maior valor agregado e gerenciar mais pessoas.  

De acordo com Luiz Eduardo Drouet, diretor da 
Associação Brasileira de Recursos Humanos – São 
Paulo (ABRH-SP), o formato está mais relacionado 
a locais mais horizontalizados, com menos níveis 
hierárquicos, mas podem ser implementados 
em qualquer tipo de realidade. Ao se optar pela 
autogestão, deve-se alinhar as necessidades da 
empresa com o nível de maturidade da equipe. 

“Em geral, colaboradores mais experientes 
apresentam mais facilidade para realizar a 
autogestão e estão mais preparados para isso. 

8

Autonomia e 
trabalho alinhado
Autogestão contribui para maior eficiência das empresas 
e engajamento das equipes
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Gestão de Pessoas

no qual o gestor estabelece como e quando cada 
atividade será desempenhada, acompanhando 
cada uma com extrema proximidade, para garantir 
que nada saia do planejado ou combinado. O 
desafio é que estudos científicos e a experiência 
prática demonstraram que esse modelo inibe a 
criatividade e o engajamento dos colaboradores, 
impactando inclusive na eficiência”, contextualiza. 

Decisões conjuntas
A autogestão, por sua vez, engloba a escolha de 
metas junto com a equipe, que tem autonomia 
para executar o trabalho. “A liderança continua 
responsável por monitorar esse progresso, mas, 
no lugar de cobrar status a cada minuto, são 
estabelecidos pontos de verificação para avaliação 
da evolução do trabalho”, diferencia o diretor, 
acrescentando que também cabe à liderança alinhar 
as expectativas e necessidades da empresa e do 
time, garantindo a possibilidade dos funcionários 
escolherem a melhor forma de obter os resultados. 

No caso da autogestão das lideranças, esse processo 
é mais avançado e não diminui a importância dessa 
função. “Essa ideia é um preconceito comum de 
quem ainda não se aprofundou no modelo. O líder 
que entende esse novo processo se coloca a serviço 
de seus liderados. Desenvolver as pessoas no modelo 
de autogestão potencializa o engajamento dos 
colaboradores e gera benefícios para todas as partes, 
inclusive a liderança”, avalia o especialista. 

Adesão
Para incentivar as equipes a aderirem à prática, 
é preciso conhecer os trabalhadores e ajustar 
o formato às características de cada um. “O 
caminho para que as empresas incentivem 
seus colaboradores a praticarem a autogestão 
passa necessariamente pela atuação da 
liderança, que precisa mapear os diferentes 
perfis e níveis de maturidade de suas equipes 
e adaptar o modelo de gestão de acordo com 
cada pessoa”, orienta o especialista. 

Os profissionais menos experientes precisam de 
apoio da organização, através do seu líder direto, 
para desenvolver essa competência”, explicou. 
Esse formato, segundo o diretor, se diferencia do 
modelo tradicional de gestão, em que as tarefas 
são acompanhadas de perto pela liderança para 
garantir que ocorram como planejado. Nesse 
modelo, há aspectos que podem impactar na 
produtividade dos trabalhadores. 

“Em um modelo mais tradicional a liderança 
segue o que chamamos de comando e controle, 
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Gestão de Pessoas

A partir da implementação do modelo, os líderes 
devem apresentar as expectativas de entrega para 
os colaboradores, que precisam de autonomia 
para executar o trabalho da melhor forma. 

“O líder deve se concentrar em eliminar barreiras 
e obstáculos para que as equipes realizem o 
seu potencial. Quando as expectativas não são 
atingidas, líder e liderado trabalham juntos 
para mapear as oportunidades de melhoras os 
aprendizados para garantir que o problema não se 
repita”, enumera o especialista. 

Com o distanciamento físico das equipes de 
trabalho trazido pela pandemia de Covid-19, 
aspectos presentes na autogestão, como maior 
autonomia dos trabalhadores, ganharam mais 
espaço. “Em geral, os resultados têm sido 
amplamente mais favoráveis do que negativos 
e esse ‘experimento forçado’ certamente fará 
com que os modelos de trabalho dificilmente 
voltem a ser exatamente como eram”, pontua 
Luiz Eduardo Drouet. 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio fenacon.pdf   1   11/04/2014   11:42:06

Home Office

Com a adoção do home office por causa da 
pandemia de Covid-19, muitas empresas consideram 
a possibilidade de implementar o modelo remoto 
definitivamente, o que requer adaptações na 
execução e acompanhamento dos trabalhos, assim 
como nas formas de medir produtividade e de 
comunicação entre os colaboradores. 

Segundo Claudio Riccioppo, especialista em RH e 
CEO da Employability, a adoção do trabalho remoto 
em definitivo já é realidade em várias empresas e 
tem benefícios como redução dos custos e aumento 
da produtividade:

“Quando bem aplicado, o home office traz muito 
mais benefícios que dificuldades, como diminuição 
nos atrasos, dos custos de estrutura física e de 
insumos para manutenção dos colaboradores 
presencialmente na empresa e garantia de bem estar 
do funcionário por estar em seu próprio ambiente, 

o que pode aumentar a produtividade e facilidade 
de recrutar mão de obra qualificada, pois a empresa 
pode usar os serviços de profissionais de outras 
cidades, estados ou países”. 

Em relação aos aspectos trabalhistas, o especialista 
esclarece que a legislação do setor regulamenta 
a modalidade da mesma forma que o trabalho 
presencial. “O que garante segurança e benefícios 
tanto para a empresa quanto para o colaborador. 
A nova lei garante os mesmos direitos trabalhistas 
previdenciários de quem exerce o trabalho 
presencial para quem trabalha em home office. As 
empresas apenas precisam tomar cuidado com as 
regras específicas sobre uso de equipamentos e 
infraestrutura. É importante que a empresa cumpra 
todas as exigências e documente a estrutura 
oferecida para posteriormente não ter processos 
trabalhistas”, alerta.

Distantes e próximos
Implementação definitiva do home office demanda preparo e atenção 
a diversos aspectos na gestão das empresas
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Gestão das equipes
Entre as adaptações que devem ser adotadas pelos 
gestores das empresas que implementam o trabalho 
remoto, está o acompanhamento do trabalho das 
equipes e de eventuais problemas. 

“Um gestor participativo e com boa comunicação com 
o grupo conseguirá estar à frente dos problemas e 
assegurar resultados esperados pelo time. A primeira 
coisa a ser feita é alinhar objetivos claros a serem 
alcançados para que os colaboradores entendam que, 
apesar de em casa, ainda precisam ter 100% a alma 
da companhia. Outra coisa importante é preparar 
ações para sobrepor imprevistos, pois como o time 
estará a distância, será preciso desenhar uma rotina 
individual e em grupo para minimizar surpresas, 
até mesmo estabelecendo prazos específicos para 
reuniões de rotina e apresentação de resultados com 
todos”, pontua Claudio Riccioppo. 
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Home Office

(28%), dificuldade de desenvolver confiança no trabalho 
(33%), de dar feedback (22%) e de socializar (68%). 

No caso da comunicação, Claudio Riccioppo explica 
que, como as empresas adotaram o teletrabalho 
rapidamente, esse aspecto não estava adaptado 
no momento da mudança. Além de contorná-lo, 
é preciso definir outros pontos da rotina, como os 
horários do expediente e momentos de alinhamento. 

“A falta destes recursos alinhados às novas necessidades 
e um diálogo aberto com os superiores fez com que 
muitos profissionais se sentissem isolados. É preciso 
alinhar as expectativas com seus colaboradores, como 
serão apresentados os resultados e desenhar como se 
dará a comunicação interna (mensagens, e-mail, vídeo, 
telefone) e como serão reajustadas as atividades e prazos 
de entrega quando for necessário suporte técnico. 
Ainda sugiro reuniões semanais de realinhamento entre 
gestores e colaboradores para não permitir ruídos de 
comunicação ou interpretação que possam ser causados 
pelo distanciamento”. 

Acompanhamento
No caso de contato fora do horário de expediente, 
além de reuniões periódicas, participar de 
grupos de acordo com os temas de trabalho é 
uma sugestão do especialista para minimizar a 
necessidade desse tipo de comportamento.

Em relação à confiança no trabalho, Claudio sugere 
que os resultados sejam medidos, sem necessidade 
de comprovação da presença no trabalho à distância, 
o que pode causar invasão de privacidade do 
trabalhador. “Sou a favor da medição de resultados. 
O profissional precisa entregar um resultado e ponto. 
Entregou, está tudo certo”. Outra ação nesse sentido 
é manter reuniões periódicas sobre o retorno dessas 
entregas e outros temas.

“Essa comunicação semanal entre as partes deve 
conter também um retorno da empresa através de 
seus líderes, sobre o que está acontecendo nesta, 
a fim de gerar confiança também em quem está na 
ponta. Neste momento acredito que é mais positivo 
a reunião em vídeo. O olho no olho traz mais 
segurança e estreita laços”, avalia.

Adaptações no processo 
Assim como as lideranças, a área de recursos humanos 
pode contribuir com a adaptação dos trabalhadores 
ao novo formato com ações específicas conforme a 
necessidade. “Auxiliando os gestores com controle 
de ponto e também criando ações que incentivem o 
relacionamento entre os colaboradores, como happy 
hour, ginástica laboral digital e até meditação virtual. 
Isso ajuda a manter a integração das equipes e a 
cuidar da sanidade mental dos profissionais, porque 
muitas pessoas têm dificuldade de se isolar”, explica. 

Entre os cuidados a serem tomados no trabalho 
remoto está a segurança dos dados utilizados na 
execução do trabalho. De acordo com Gabriela 
Moribe, advogada e assessora jurídica da equipe 
do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto 
BR (NIC.br), os processos nesse sentido levam 
em consideração diversas variáveis. “Depende 
da maturidade do programa de segurança da 
empresa, do ramo de atuação. É preciso avaliar a 
segurança da informação implementada.” 

Desafios
Ao longo da adaptação das empresas ao home 
office, algumas dificuldades no cotidiano das equipes 
foram identificadas, com possíveis consequências 
à produtividade no trabalho. De acordo com uma 
pesquisa feita pela empresa brasileira Global Line com 
145 companhias, alguns desafios do formato foram 
apontados pelos trabalhadores, como comunicação 
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Retorno sobre o trabalho 
Sobre o feedback, o especialista explica que a falta 
de retorno sobre o trabalho dos funcionários pode 
ter consequências para a produtividade coletiva. Ele 
sugere que as lideranças também perguntem aos 
trabalhadores sobre o seu desempenho. 

“Infelizmente muitos líderes não têm o hábito de 
pedir feedback e escutar os seus subordinados, 
muitas vezes por ego, e isso já cria um espaço entre 
eles. Esse formato abre portas para conseguir fazer 
o mesmo com ele. Outro ponto que dificulta a 
entrega de um feedback é a falta de reconhecimento 
da liderança aos sucessos alcançados por seu time, 
ou seja, se o líder celebra as vitórias do grupo e os 
reconhece, consegue aproximação e intimidade 

para, mesmo a distância, dar um feedback com 
maior facilidade”, contextualiza o especialista, 
acrescentando que a forma de dar o retorno pode 
variar de acordo com o perfil de cada um, como uma 
conversa informal, um horário marcado previamente 
ou o envio de um áudio por aplicativo de mensagem. 

Com a distância física entre as pessoas, a falta de 
socialização pode impactar no trabalho de todos. 
“Ela faz com que os colaboradores tenham as 
relações construídas em tempos pré pandemia 
mantidas. Além disso, o sentimento de coletividade, 
quando perdido, gera baixa produtividade”, explica 
Claudio. Segundo ele, incentivar a socialização, ainda 
que remotamente, aproxima pessoas que são mais 
distantes e minimiza informações desencontradas. 



Capa

Ao longo de mais de três décadas, o SESCON-RJ 
sempre atuou em prol das demandas dos empresários 
contábeis, assim como acompanhou as mudanças 
ocorridas nesse mercado e as adaptações que essas 
alterações demandaram de empresários, colaboradores, 
órgãos públicos e outras instituições. 

Em um contexto de mudanças que atingem toda 
a sociedade por conta da pandemia de Covid-19, 
além de reinventar as próprias atividades, a entidade 
mantém os seus principais propósitos: oferecer 
benefícios, capacitação profissional e outras 

atividades de atualização sobre a área contábil, 
assim como levar as reinvindicações e necessidades 
do setor para conhecimento das entidades públicas. 

Atualização
Como parceiro dos empresários contábeis, o 
SESCON-RJ contribui em um dos aspectos mais 
relevantes do exercício do trabalho contábil: a 
capacitação constante de suas equipes. A entidade 
realiza cursos e eventos periódicos sobre temas 
relevantes do setor, com condições especiais para os 
associados e inscrições de grupos. 

Trabalho 
constante
Iniciativas e benefícios do SESCON-RJ contribuem para o desenvolvimento 
do empresariado contábil
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Entre as atividades que o SESCON-RJ realiza 
ao longo do ano estão o Mulher Empresária, o 
Encontro dos Empresários Contábeis do Estado 
do Rio de Janeiro (Enecont) e os fóruns anuais, 
com os seguintes temas: Fiscal, Contábil, 
Trabalhista, de Tecnologia, Societário e 
Jurídico. Por conta das medidas de prevenção 
à propagação da Covid-19, esses eventos 
foram realizados remotamente em 2020, com 
transmissão ao vivo pela internet. O SESCON-RJ 
ainda promove o Programa de Aperfeiçoamento 
da Gestão das Empresas de Serviços (Proages). 
Exclusivo para associados, o encontro mensal 
reúne empresários contábeis em um debate com 
troca de experiências sobre um tema recorrente 
da atividade. 
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Capa

No começo da pandemia de Covid-19, em 
2020, o SESCON-RJ estendeu os benefícios dos 
associados para os filiados e realizou uma série de 
iniciativas para auxiliar os empresários contábeis. 
Por meio de um ofício com o CRCRJ, Sindilojas-
Rio e CDL-RJ, foi solicitada ao governo estadual 
e à Prefeitura do Rio de Janeiro a prorrogação 
do prazo para pagamento de tributos como 
ICMS, ISS e IPTU, além de datas mais extensas 
para envio de obrigações acessórias, pedido feito 
conjuntamente com o CRCRJ. 

Com a retomada das atividades presenciais, o 
SESCON-RJ auxiliou a JUCERJA e também passou 
a receber os processos do setor de atendimento 
do órgão, já que houve aumento de demanda do 
órgão ao voltar com o atendimento presencial. 

Além das convenções coletivas de trabalho (CCT) 
firmadas com os sindicatos laborais anualmente, 
como o Sindicont-Rio, o SEESCERJ e o Sindeap-RJ, 
também foi assinada uma CCT Extraordinária cujos 
termos contemplaram as mudanças legislativas por 
conta do estado de calamidade pública. Os eventos 
da entidade foram realizados remotamente, assim 
como o presidente Renato Mansur participou de 
outras atividades de outras entidades e órgãos 
públicos transmitidos pela internet. 

O SESCON-RJ segue atendendo os associados em sua 
sede com agendamento prévio e com cumprimento 
dos protocolos de segurança necessários para evitar 
a propagação da Covid-19. A entidade também 
disponibilizou um material sobre o tema para as empresas 
contábeis que retomaram o trabalho presencial.

Iniciativas durante a pandemia de Covid-19
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Capa

Atendimento especializado
Além das atividades e instalações da própria 
entidade, o SESCON-RJ tem parceria com a 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(JUCERJA) e o Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro (RCPJ-
RJ). As duas entidades dispõem de um plantão 
de atendimento para solução de problemas nos 
dois locais. Também é disponibilizado o serviço 
de assessoria jurídica para solução de problemas 
das empresas dos associados. 

Assim como a capacitação e atuação junto a outras 
entidades, os associados do SESCON-RJ têm 
acesso a descontos nos softwares das empresas 
patrocinadoras da entidade e a convênios de diversas 
áreas, como treinamentos gerenciais, assistência 
médica, instituições de ensino, aquisição de softwares 
de gerenciamento e benefício alimentação. 

Na sede do SESCON-RJ, no Centro do Rio de Janeiro, 
os associados podem usufruir da Sala do Empresário, 
disponível mediante agendamento prévio, e o 
auditório da entidade, disponível para locação com 
condições especiais. 

Faça parte do SESCON-RJ
Para usufruir dos benefícios do SESCON-RJ, há 
duas formas de se associar: 

• Anuidade: Cota única com um curso técnico 
gratuito ao longo de 2021. As atividades são 
ministradas por profissionais renomados do 
meio contábil;

• Mensalidade: Dez parcelas de valor fixo com 
vencimento no dia 10 de cada mês. Os boletos, 
gerados via sistema ASAAS, são encaminhados 
por e-mail. Para aderir a essa modalidade, entre 
em contato pelos e-mails cobrança@sescon-rj.
org.br e financeiro@sescon-rj.org.br. 

Saiba mais sobre a entidade acompanhando as 
notícias do setor e atividades representativas 
pelo site www.sescon-rj.org.br, pela nossa 
página no Facebook (@sesconrio) e no 
Instagram (@sesconrj). 

O SESCON-RJ também está disponível para 
visitas mediante agendamento prévio pelo 
e-mail comercial@sescon-rj.org.br.
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O crescimento de uma empresa requer ações de 
seus diversos setores, assim como os projetos 
estabelecidos podem ser impactados por aspectos 
externos, imprevistos e mudanças de mercado. Para 
acompanhar o andamento do trabalho e contornar 
eventuais problemas, as companhias podem 
estabelecer um planejamento estratégico para ter 
essas variáveis sob controle. 

Antônio Ornellas, especialista em Gestão de Carreira, 
explica que o planejamento estratégico é um 
conjunto de mecanismos que “utilizam processos 
metodológicos para contextualizar e definir o 
estabelecimento de metas, o empreendimento 
de ações, a mobilização de recursos e a tomada 
de decisões objetivando o sucesso da empresa”. 
Isso deve ser adotado por companhias de todos 
os portes e pode contribuir de forma distinta de 
acordo com o tamanho da organização em questão. 

“No caso de empresas pequenas e que estão 
começando, como startups, que normalmente são 
muito ágeis, há muitas vantagens ao pensar em um 
planejamento estratégico como um componente do 
plano de negócios. Ao desenharmos um planejamento 
estratégico, pensaremos em ‘Que caminhos seguir?’, 
com base na missão, visão e valores da empresa. 
Nesta escolha, há opções para a equipe e boa parte 
da empresa conseguirem os melhores resultados com 
menor custo”, pontua o especialista.

Para empresas maiores, o planejamento estratégico 
pode ser usado como uma forma de avaliar o nível 
de preparo da empresa para o futuro. “Pode ser 
trabalhado de forma integrada, com cada área 
de negócio desenhando o seu planejamento 
estratégico, que pode ser compartilhado 
posteriormente, ganhando com a sinergia de 
ideias entre as áreas”.

Trabalho 
coletivo e 
objetivos 
traçados

Planejamento estratégico requer 
envolvimento das equipes, metas 
e atenção a possíveis imprevistos

Planejamento Estratégico
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Definição de estratégias
Na elaboração desse planejamento, aspectos 
como avaliar o momento que a empresa está 
e onde se quer chegar devem ser avaliados 
após consulta com o CEO, diretores, gerentes 
e outras lideranças. Também deve-se obter 
dados, levantar os pontos fortes e fracos a 
serem desenvolvidos, assim como os potenciais 
imprevistos e obstáculos que podem ocorrer 
ao executar as metas estabelecidas. 

“É preciso entender o momento e as variáveis que 
podem afetar esta jornada, como olhar o que vem 
pela frente pensando na pandemia, como o home 
office e a transformação digital”, exemplificou 
Antônio Ornellas, acrescentando outras variáveis, 
como entender a situação do mercado que a 
empresa faz parte e designar uma equipe que 
trabalhar as etapas do planejamento estratégico, 
além de garantir o envolvimento da empresa no 
processo e  observar aspectos externos, como 
fornecedores e concorrentes. 

“Visto isso, planejar e executar ações para o 
enfrentamento destas forças. Depois deste 
levantamento, desenhar as iniciativas que levarão à 
meta desejada. Outra etapa é um acompanhamento 
sistemático do desenvolvimento do plano, 
seus imprevistos e mudanças de rumo, quando 
necessário”, pontua. 

Papel dos colaboradores
Assim como as lideranças, a participação da equipe 
de trabalho contribui para o sucesso do projeto. O 
especialista acrescenta que, além da participação 
de pessoas de várias empresas, o grupo que liderar 
o planejamento deve manter os colegas informados 
sobre o andamento do planejamento. “Mantê-
los informados é a certeza de ganhar o interesse 
das várias áreas da empresa e, com isto, ganhar em 
alinhamento e integração”. Além do envolvimento dos 
trabalhadores, ao longo da implementação, mudanças 
podem ser necessárias com o objetivo de manter a 
melhora contínua, decisões que devem ser datadas e 
nomeadas para serem identificadas posteriormente. 

Para executar o planejamento, ferramentas como uma 
reunião de brain storming (chuva de ideias) para levantar 
sugestões e a uma análise SWOT para identificar pontos 
fortes e fracos, além de ameaças e oportunidades para 
a empresa e como podem ser usados na execução no 
plano, podem ser realizadas. Eventuais imprevistos 
também devem ser mapeados, assim como as ações 
para reduzir o impacto dos mesmos. 



Planejamento Estratégico
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“Um planejamento estratégico pode e deve ter 
saídas para ampliar estas capacidades limitantes 
ou gargalos. Com investimentos e recursos para 
minimizá-los ou eliminá-los pensados previamente, 
deixaremos o planejamento mais robusto e passível 
de se adaptar caso apareçam demandas que 
cheguem aos limites da capacidade de produção”, 
avalia Antônio Ornellas. 

Ações pensadas
O tempo para execução das etapas e cumprimento 
das metas deve ser estabelecido de acordo 
com as características da empresa ao definir o 
planejamento, assim como realizar simulações e 
estipular o tempo para que os possíveis imprevistos 
ocorram é uma ferramenta a ser utilizada.

“Cada empresa é um caso, e a análise do ‘momento’, 
onde estamos e para onde vamos, é vital para 
desenharmos o ciclo estratégico que, pode variar 
muito de empresa para empresa, de startup para 
grandes conglomerados ou mesmo dependendo 
do ciclo de vida do produto que a companhia tem 
como foco. O time que liderará o planejamento 
estratégico, ao definir onde se pretende chegar, 
deve estabelecer que, em cada fase desse 
plano, deve haver um momento para analisar o 
cronograma: Onde estamos e quais são as próximas 
etapas? Desta forma é vital ter sempre as rédeas do 
cronograma com precisão adequado. 
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Fale um pouco da sua trajetória profissional.

 Sou natural de Rio Branco (AC) e radicado no Rio 
de Janeiro desde 1976. Sou contador, advogado, 
perito judicial contábil, perito avaliador, pós-
graduado em Direito Tributário e Legislação, 
especialista em Direito Societário, Tributário 
e Securitário, corretor de seguros e corretor  
de imóveis. 

Minha vida na área contábil começou em 1976, no 
grupo empresas da Atlântica Boavista de Seguros, 
onde trabalhei por dez anos em diversos cargos. 
Há 21 anos sou consultor contábil e tributário no 
Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio de 
Janeiro (SINCOR-RJ). Também sou professor de pós-
graduação de Perícia Contábil do CEAP (Central de 
Ensino e Aprendizagem de Alagoas) e professor de 
auditoria interna no Instituto “A vez do Mestre”, da 
Universidade Cândido Mendes, além de professor 
e palestrante na Escola Nacional de Seguros. Na 
JUCERJA, sou vogal desde o final de 2019, e, em 
janeiro de 2021 assumi a presidência.

Maior 
integração
O novo presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(JUCERJA), Affonso d’Anzicourt, fala sobre suas perspectivas e objetivos 
à frente do órgão

Quais são os principais objetivos da sua gestão 
na JUCERJA?

Nossa principal meta para 2021 é conseguir 
levar o Alvará Automatizado aos 92 municípios 
do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente 
56 cidades contam com a ferramenta, 
disponibilizada pelo sistema da JUCERJA, e que 
facilita o processo de abertura de empresas. 
Além disso, pretendemos dar continuidade a 
tudo que vem sendo feito em prol do usuário.

Em 2020, a JUCERJA intensificou a migração dos 
processos para o formato digital, com aumento dos 
processos realizados e reduziu o tempo necessário 
para abertura de empresas. O que, nesse sentido, 
ainda precisa ser feito pelo órgão?

Estamos trabalhando para integração dos 36 
municípios que ainda faltam ao sistema Regin, de 
acordo com a Resolução Cogire n° 5 para Alvará 
Automatizado em conformidade  com a Lei de 
Liberdade Econômica, viabilizando um ambiente de 
negócios ainda mais célere ao empreendedor.



Entrevista

Affonso d’Anzicourt, presidente da JUCERJA

Vamos entregar o projeto Balcão Único em 
conjunto com o Departamento de Registro 
Empresarial e Integração (DREI) e estamos 
em  constante busca da excelência nos processos 
e procedimentos digitais.

O senhor é contador com experiência, entre 
outras áreas, como perito judicial contábil, 
consultor contábil e professor de auditoria 
interna. Como isso pode contribuir para o seu 
trabalho na Junta?

O maior sentimento é com relação a possibilidade de 
trazer para a JUCERJA as vivências profissionais 
adquiridas com o objetivo de buscar soluções 
continuamente e, como gestor público, estreitar 
mais os canais com sindicatos de classe, conselhos 
, associações, federações e demais instituições 
importantes para a sociedade, buscando o 
crescimento e desenvolvimento do Estado, não 
importando a formação profissional do gestor, 
embora tendo ele que ter uma visão ampla e 
generalista da administração pública.

O SESCON-RJ tem um plantão de atendimento 
da Junta. Como isso auxilia no andamento dos 
processos que chegam ao órgão?

O SESCON-RJ desempenha um papel muito 
importante para o setor contábil e a JUCERJA, 
como um dos principais órgãos impulsionadores 
da atividade econômica do Estado, visa sempre 
qualificar e aprimorar o atendimento para com os 
contribuintes e usuários dos serviços de registro 
empresarial nesta autarquia. 

O Plantão de atendimento do SESCON-RJ tem 
grande importância, pois visa a instruir e esclarecer 
dúvidas sobre o Registro Público, de forma que 
os usuários da JUCERJA estejam cada vez mais 
atualizados acerca dos procedimentos adotados 
por esta Autarquia. Por outro lado, apresenta as 
demandas dos associados à administração da Junta, 
tais como melhorias nos sistemas e nas rotinas de 
atendimento e processos. 

Como os profissionais contábeis podem contribuir 
para a melhora dos serviços da Jucerja?

Estamos cada vez mais buscando maior interação 
com os profissionais contábeis, de modo que eles 
possam transmitir suas maiores necessidades. 
Para isso, contamos com uma forte parceria com o 
SESCON-RJ e com o CRCRJ. 

Na sua opinião, qual seria o maior desafio da JUCERJA 
hoje em relação à redução da desburocratização?

Acredito que hoje, nosso maior desafio é ter os 92 
municípios integrados para a emissão do Alvará 
Automatizado, para empresas de baixo risco . E para 
tanto é fundamental a participação de todos os 
órgãos e entidades que buscam o melhor para o 
Estado do Rio de Janeiro. 
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Informações 
em segurança
LGPD demanda mapeamento de processos e gestão adequada 
de dados pessoais

24

Desde setembro de 2020, a Lei Geral de Dados Pessoais 
(LGPD) está em vigor. A legislação, que demanda 
alterações na gestão de informações pessoais por 
empresas de vários setores, requer adequação nos 
processos das companhias para dar o tratamento 
correto aos dados desde a captação dos mesmos ao 
descarte das informações após o seu uso. 

De acordo com Gabriela Moribe, advogada 
e assessora jurídica da equipe do Núcleo de 
Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.

br), todas as áreas profissionais que envolvem 
acesso a dados pessoais devem treinar suas 
equipes periodicamente. “Isso também deve ser 
reiterado pela empresa, inclusive no momento do 
onboarding”, sugere. 

Assim como a capacitação constante dos 
colaboradores sobre o tema, as rotinas 
das companhias devem ser adequadas às 
necessidades trazidas pela legislação tendo em 
vista como os procedimentos ocorrem. 



LGPD
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“Depende de cada caso. É preciso revisitar os 
processos que usam a segurança da informação 
para verificar o que pode ser melhorado e o 
modelo de negócio da empresa”, explica a 
advogada, acrescentando que as sanções previstas 
na LGPD, como multas e suspensão das atividades 
da empresa, começam em agosto de 2021, mas 
atualmente há possibilidade de judicialização.

Visão ampla
Para o cumprimento da LGPD, é preciso ter atenção 
às etapas do uso dos dados desde a chegada 
dos mesmos. “Pode-se criar um programa de 
governança, saber os momentos de coleta das 
informações, o porquê disso, por quanto tempo, 
definir como atender os titulares dos dados que 
pedirem retificação ou exclusão, estabelecer um 
canal de comunicação”, enumerou Gabriela. 

As empresas contábeis, assim como de outros 
setores, devem cumprir as normas previstas na 
LGPD, assim como garantir a conformidade dos 
dados entre seus clientes. “Toda uma cadeia de 
empresas é responsável pelo tratamento das 
informações. Pode-se abordar os clientes para 
saber como está esse processo, abrir um canal 
de comunicação com eles sobre o tema”, orienta 
a especialista. 

Além das atribuições que alteram os processos 
das empresas, a LGPD institui a criação do 
encarregado, função que, entre outras atribuições, 
deve conhecer o ciclo de tratamento e uso das 
informações na empresa, atua como canal de 
comunicação entre a companhia e figuras externas, 
como os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

O cargo também prevê a orientação dos 
trabalhadores sobre o tema. “É preciso ter 
conhecimento técnico, regulatório, operacional, 
ser multidisciplinar. Não é necessário ser alguém 
que trabalha na empresa e pode tanto pessoa 
física quanto jurídica”, explica a advogada. 

Agenda regulatória da ANPD
Com a atribuição de fiscalizar e editar as 
normas estabelecidas pela Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), além de vigiar 
a proteção de dados pessoais, a Agência 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) 
divulgou a agenda regulatória para 2021 e 
2022 na Portaria nº 11/2021. 

Entre as medidas listadas, regulamentações 
sobre regras para pequenas e médias 
empresas, startups e pessoas físicas 
que tratam de dados pessoais com fins 
econômicos, direitos dos titulares de 
dados estabelecidos pela LGPD, prazos 
e meios de comunicação para casos de 
incidentes no tratamento de dados, normas 
para aplicação de sanções, transferência 
internacional de dados e regras para 
definição do encarregado.
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Disponível 24 horas 
por dia, Pix acumula 
centenas de milhões 
de operações

Agilidade  
financeira

Lançado em novembro de 2020, o Pix, novo 
sistema de pagamentos desenvolvido pelo 
Banco Central, registrou mais de 286 milhões 
de operações financeiras nas primeiras semanas 
de 2021. No mesmo período, foram realizados 
53,2 milhões de TEDs, 18,5% da quantidade de 
transferências via Pix, ainda que a modalidade 
mais antiga movimente valores mais altos. A 
nova plataforma também acumula 159 milhões 
de chaves cadastradas e mais de 200 milhões de 
transações somente em janeiro de 2021. 

Entre os benefícios da modalidade em relação 
a outras operações financeiras, o serviço está 
disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, as 
transações são feitas em tempo real e são gratuitas 
para pessoas físicas e microempreendedores 
individuais (MEIs) no caso de transferências e 
compras. Além disso, o Pix está disponível para 
contas corrente, poupanças e pré-pagas. 

Maior adesão entre empresas
Com 81,8% das operações do Pix feitas entre 
pessoas físicas, o sistema teve pouca adesão 
nas empresas. De acordo com Rodrigo Vieira, 
advogado especializado em regulação bancária 
e serviços de pagamento da PG Advogados, esse 
movimento entre as pessoas jurídicas envolve 
aspectos culturais, tecnológicos e de custos. 

“Isso ainda requer adaptação dos softwares de 
gestão para transações como pagamento de 
tributos e obrigações acessórias, assim como 
clareza dos custos da tecnologia de integração 
necessária”, contextualiza, acrescentando que uma 
funcionalidade específica para pessoas jurídicas 
está prevista para esse ano e que, uma vez em 
uso, os processos contábeis que demandam 
informações das transações financeiras dos clientes 
ocorrerão mais facilmente. 



Tecnologia

Open Banking
Após o início da implementação do Pix, 
o Banco Central iniciou em fevereiro a 
primeira fase do Open Banking, no qual 
os dados bancários são compartilhados 
pelas instituições financeiras. O processo 
ocorrerá ao longo de quatro etapas, com 
a última prevista para dezembro deste ano. 

Segundo a instituição, entre os benefícios 
do Open Banking estão a oferta de 
produtos e serviços mais benéficos que a 
concorrência, o que pode ocasionar em 
taxas mais baixas e melhores condições 
para os consumidores, assim como 
melhores experiências no uso de produtos 
e serviços financeiros.

No caso das pessoas físicas, a possibilidade de uso de 
dados pessoais como CPF, número do celular e e-mail 
como chave para as transações requer cuidado, já que, 
assim como outras transações financeiras, podem 
ocorrer golpes com o uso do Pix. “É preciso saber para 
quem está passando a chave, porque, além dos dados dela, 
há vinculação com outras informações, como número da 
conta corrente, agência e o banco”, alerta. 

Para o futuro, Rodrigo pontua que aspectos como 
a evolução da tecnologia e o uso dos celulares 
para operações dessa natureza são oportunidades 
para a adesão em massa do Pix. “É um mercado em 
amadurecimento”, destaca. Além disso, segundo o 
especialista, o fato do Pix ser desenvolvido pelo Banco 
Central auxilia na inclusão financeira. 

Entre as novidades a serem implementadas pela 
instituição, estão a disponibilização de conta salário 
no Pix, o uso da modalidade em lojas físicas por 
aproximação e a possibilidade de sacar dinheiro em 
espécie no varejo usando a ferramenta. 



                       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.


