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jonmagalhaes_ Vocês estão de parabéns, já fiz 3 
cursos e todos são de uma qualidade excelente.

lilipandolpho Só cursos maravilhosos, quero me 
inscrever em todo já! Eu amo esse conselho!

Post: Cursos EAD ao Vivo do CRCRJ (16/07)

VOCÊ SABIA?

CRCRJ EM
NÚMEROS

donaldoloureiro Parabéns, ótima iniciativa...

Post: CRCRJ cria grupos no WhatsApp e 
Telegram para informar a classe contábil (21/07)

vidalregys Eu assisti o programa e fiquei orgulho-
so!!! Parabéns a gestão!!!

andersonelloliveira Parabéns, excelente matéria!!!

Post: CRCRJ é fonte para reportagem da Record TV para 
abordar o tema empreendedorismo de oportunidade (13/08)

flavia.orlando.96 Por mais iniciativas como essa! 
Mulheres quebrando paradigmas!

zonaoesteimoveis Foi muito boa! Nos inspirou!!!

Post:Live CRCRJ sobre Empoderamento da 
Mulher Negra no Brasil (17/08)

flaviodcalvin Um CRCRJ atuante em prol da classe 
contábil merece meus parabéns! E a toda a equipe 
que nesses últimos anos tem feito diferença. Que 
Deus os abençoe.

Post: CRCRJ alcança 20mil seguidores no Instagram (24/08)
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EDITORIAL

E ste número da revista marca o início do segun-
do semestre de 2020, um ano que sem dúvidas 
ficará marcado na história devido à pandemia 

do Coronavírus. No mês de julho, boa parte de nos-
so corpo funcional retornou às atividades presenciais 
na sede. Esse retorno foi minuciosamente planejado, 
com atendimentos pré-agendados e espaçados, distri-
buição de equipamentos de proteção individual para 
todos e diversas outras medidas, priorizando sempre 
a saúde e o bem-estar das pessoas.

Na trilha de nos posicionarmos 
como grande ponto de apoio à 
categoria contábil, especialmente 
neste momento difícil, ampliamos 
os cursos EAD ao vivo, gratuito para 
todos os registrados e em dia com 
o Conselho, e firmamos um grande 
convênio com o SEBRAE Rio, que 
fornece, de forma exclusiva, a gra-
tuidade em uma série de capacita-
ções, desde que o participante seja 
profissional da contabilidade devi-
damente registrado. Esse convênio 
foi lançado no dia 05 de agosto, em 
um grande evento online “Novos 
rumos para negócios: gestão, produtividade e lideran-
ça”, com palestra magna de Gil Giardelli.

Para acompanhar as novidades e ações do Conse-
lho, lançamos, também, grupos oficiais no What-
sApp e Instagram. Uma de nossas metas era trans-
formar nossa comunicação em algo mais próximo, 
assertivo e, em especial, útil aos profissionais da 
contabilidade. Esses novos canais, de disseminação 
de informações relevantes, contribuirão decisiva-
mente com o alcance desse objetivo.

No CRCRJ, estamos buscando, constantemente, o 
uso de tecnologia para aprimorar nossos processos e 
oferecer um atendimento de qualidade à sociedade. 
E percebe-se que esse é um caminho inevitável para 
todas as organizações. Um estudo do SEBRAE e da 
Fundação Getúlio Vargas apontou que empresas digi-
talizadas se endividaram menos durante a pandemia. 
Nos aprofundamos no assunto na reportagem “Espe-
cial” desta edição, que é complementada pela matéria 

de capa, que aborda o “Rumo dos 
Negócios” no cenário pós Covid-19. 

Realmente, não restam dúvidas 
que a tecnologia é uma grande 
aliada. Por isso, CRCRJ e Omie 
se juntaram para promover, nos 
dias 17 e 18 de novembro, o 
maior evento online de inovação 
e contabilidade, totalmente gra-
tuito: Nova Era Contábil. Acesse 
www.nova.era.contabil.atmodigi-
tal.com e garanta sua vaga! 

Desejo uma excelente leitura e 
espero encontrá-los em breve em 
nosso evento!

Um abraço,

SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME
Presidente do CRCRJ

MOLDANDO A 
REALIDADE E 
PREPARANDO 
O FUTURO

AMIGOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,

No CRCRJ, 
estamos buscando, 

constantemente, o uso 
de tecnologia para 
aprimorar nossos 

processos e oferecer 
um atendimento de 

qualidade à 
sociedade. 
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AGORA OU NUNCA: PANDEMIA IMPÕE 
URGÊNCIA PARA QUE EMPRESAS 
MIGREM DO OFFLINE PARA O ONLINE

Empresas já habituadas com prá-
ticas digitais responderam me-
lhor aos impactos da pandemia. 

Essa é uma constatação quase ób-
via, considerando que o “online” foi 
muito valorizado em tempos de iso-
lamento social, escritórios vazios e 
negócios temporariamente de portas 
fechadas. Nesse contexto, um estu-
do do Sebrae e da Fundação Getúlio 
Vargas se propôs a analisar e quan-
tificar a vantagem que os negócios 
adeptos a processos digitais obtive-
ram no comparativo aos negócios 
que ainda funcionam no “offline”.

Segundo o levantamento, com o re-
corte para os respondentes do Rio 
de Janeiro, 42% das empresas pas-
saram a utilizar a ferramenta What-
sApp for Business após a pandemia. 
Apenas 15% já utilizavam a ferra-
menta aplicada aos negócios antes. 

De acordo com o Sebrae, em todo 
o país, o WhatsApp foi o canal di-
gital mais assertivo para facilitar os 
negócios a migrarem para os aten-
dimentos de maneira online. Ainda 
assim, 41% dos empresários flumi-
nenses apontaram que ainda não 
fazem uso da ferramenta. O dado 
demonstra a dificuldade que gran-
de parte das empresas do Estado 
do Rio têm tido em migrar seus 
processos para o digital. 

ser melhorados, com o intuito de for-
necer mais oportunidades de gerar 
valor e de fornecer novas receitas. 
Para Natália Leitão, analista do Se-
brae Rio, no processo de migração 
do tradicional para um modelo de 
negócios digital, toda a estrutura da 
organização é modificada. “A tecno-
logia passa a ter um papel central 
em todos os processos e estratégias 
da empresa. Isso pode levar tempo, 
consumir mais recursos, mas é preci-
so se adequar” explica. 

Ao contrário do que muitos empre-
sários ainda pensam, utilizar tecno-
logia apenas em uma das etapas do 
negócio, como na divulgação dos 
produtos e serviços nas redes so-
ciais ou em um site, não é suficien-
te. A mudança para uma mentalida-
de digital depende que a tecnologia 
seja a peça-chave do negócio e que 
esteja presente em todas as etapas, 
desde a concepção de um produto 
ou serviço, passando pela divulga-
ção, venda e também no pós-venda, 
quando se solidifica a relação com o 
cliente, permitindo uma fidelização. 

“Para ter uma presença digital ade-
quada e de resultados é ideal que se 
elabore um planejamento completo, 
passando por todos os processos da 
empresa. Porém, sabemos o quanto 
a parte da divulgação é essencial 

Outro aspecto importante apon-
tado pela pesquisa: parte dos em-
presários que tiveram aumento de 
faturamento, mesmo nos meses 
mais críticos da pandemia. Na 4ª 
edição da pesquisa, realizada em 
junho, o número chegou a 41% 
dos participantes. Já na 6ª edição, 
realizada em julho, 26% apontaram 
um crescimento no faturamento. 
Entre os empresários que conse-
guiram esse resultado positivo, 
41% optaram por uma estratégia 
de vendas online, utilizando redes 
sociais, aplicativos ou internet.  

É POSSÍVEL RECUPERAR O 
TEMPO PERDIDO E MIGRAR 
PARA O  DIGITAL? 

O que empresários que não pos-
suem negócios digitalizados de-
vem ter em mente quanto cogitam 
recuperar o tempo perdido? Antes 
disso, é necessário compreender 
que a transformação digital de um 
negócio vai além das ferramentas 
utilizadas por uma empresa. Ela 
está atrelada, em sua essência, à 
mentalidade e à cultura do negócio. 

Antes de pensar em quais tecno-
logias serão empregadas nos pro-
cessos da empresa, é indispensável 
refletir sobre as necessidades de 
cada modelo de negócio. Ou seja, 
identificar quais processos podem 
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 PERGUNTA À ESPECIALISTA

QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS INDISPENSÁVEIS 
PARA COMEÇAR UMA TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL NOS PROCESSOS DE UMA EMPRESA?
A Valor Contábil entrevistou a analista do Sebrae Rio, Natalia Leitão Santos, que indicou
ferramentas indispensáveis para um começo saudável e de resultados: 

para conquistar bons resultados” 
explica Natália. 

Ter presença digital por meio de um 
site ou de redes sociais não é mais 
um diferencial para as empresas, é 
o mínimo necessário no contexto 
de transformação digital acelerado 
pela pandemia.

O ideal é que os potenciais clientes 
não apenas consigam descobrir a 
marca rapidamente, mas que tam-
bém possam consultar mais infor-
mações e contratar os produtos 
e os serviços de qualquer lugar, a 
qualquer hora, em uma experiência 
ágil e simples, que não lhes tomem 
muito tempo e esforço.

OS MARKETPLACES E PLATA-
FORMAS DE APOIO ÀS PMES 

O marketplace, espécie de shopping 
virtual, é um modelo de negócio que 
permite a venda de produtos em 
grandes lojas virtuais, como a Ame-

ricanas, Submarino e a Magazine 
Luiza. E é também uma oportunida-
de para empresas sem qualquer pre-
sença online conseguirem a inclusão 
a um modelo de vendas digital.

Ao longo de 2019, os maiores sites 
de venda online receberam cerca 
de 200 milhões de visitantes e 1,2 
bilhão de pageviews por mês. Com 
um enorme potencial como vitrine 
virtual, o modelo marketplace per-
mite que pequenos comerciantes 
utilizem a estrutura dos grandes 
e-commerces para expor e vender 
seus próprios produtos. 

Em março deste ano, quando a pan-
demia eclodiu no Brasil, a empresa 
Magazine Luiza lançou a platafor-
ma Parceiro Magalu, que em menos 
de um mês já havia cadastrado 16 
mil pequenas e médias empresas. 
A plataforma permite que o peque-
no varejista MEI ou pertencente 
ao Simples Nacional disponibilize 

seus produtos no site e aplicativo 
da Magazine Luiza, como um canal 
direto para inclusão de seus peque-
nos comerciantes no ambiente di-
gital, com o alcance potencial de 20 
milhões de clientes. 

A iniciativa da varejista promoveu 
também uma colaboração com o 
Sebrae, para oferecer auxílio técnico 
aos empreendedores, que precisa-
ram adotar novas práticas para con-
trole de estoque e gestão financeira.

Outra iniciativa voltada ao auxílio das 
PMEs na migração para o mundo di-
gital é desenvolvida pelo Sebrae Rio. 
O programa Sebraetec disponibiliza 
serviços tecnológicos, auxiliando a 
empresa na introdução à inovação. 
No programa, são disponibilizadas 
consultorias tecnológicas como 
Planejamento de Presença Digital, 
Criação de Website, Implantação de 
E-commerce, entre outras. 

LOJA VIRTUAL/WEBSITE/BLOG 
CORPORATIVO:
Ter um website, e-commerce ou até 
mesmo um blog traz visibilidade ao 
negócio. Se torna uma espécie de 
vitrine, potencializando a marca, 
agilizando processos de atendimen-
to e informações, além de levar con-
teúdo, gerando venda, no caso de 
comércio eletrônico, por exemplo. 

GOOGLE MEU NEGÓCIO:
Essa ferramenta é excelente para 
que o empresário dê aos seus clien-
tes todas as informações básicas e 

necessárias sobre a sua empresa. 
Por meio de um cadastro rápido, 
oferecerá ao cliente a localização do 
seu negócio, bem como horário de 
funcionamento, informações para 
contato, fotos e muito mais. 

E-MAIL MARKETING:
Ter um e-mail profissional da em-
presa é indispensável. Para trabalhar 
em larga escala, gerar relacionamen-
to e aumentar vendas, as ferramen-
tas de e-mail marketing podem con-
tribuir muito.  Automatiza os envios 
e o empresário ainda pode persona-

lizar e segmentar os disparos. Esse 
tipo de ferramenta oferece também 
análise de métricas, tendo assim o 
resultado do desempenho dos en-
vios e como os clientes estão sendo 
receptivos a eles. 

MÍDIAS SOCIAIS:
Esteja presente nas redes sociais. Es-
tude seu público, defina as suas per-
sonas, entenda onde o seu público 
está (Facebook, Instagram, LinkedIn, 
TikTok...) e abasteça seus clientes de 
conteúdos relevantes, engajando, in-
formando e gerando relacionamento. 
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ENTREVISTA

Ele seria cobrado sobre todas as 
vendas de mercadorias, serviços 
e locação em geral. A empresa 
poderia deduzir, teoricamente, 
tudo que foi pago do mesmo im-
posto nas suas compras. Seria 
uma enorme vantagem o Brasil 
passar a ter um único tributo e co-
brado por fora, com uma alíquota 
nacional e regras simplificadas. O 
problema é que as propostas em 
vigor têm um processo longo de 
transição e esse, integrado com a 
questão federativa, é a principal 
preocupação dos projetos que 
estão no congresso.

3. Outro debate importante 
sobre o tema é a concentração 
de renda e desigualdade na co-
brança dos tributos. Como se-
ria possível fazer uma Reforma 
sem aumentar a carga tributá-

As principais mudanças que es-
tão em análise no congresso 
(PEC nº 45/19 e PEC nº 110/19) 
basicamente simplificam a tri-
butação sobre o consumo, inte-
grando ICMS, ISS, PIS, COFINS e 
parte do IPI num único imposto 
cobrado sobre o valor agregado 
(IBS), que seria cobrado nacio-
nalmente, com recursos divi-
didos entre os entes estatais. 
Não há uma proposta unificada, 
integrada, que altere o sistema 
tributário como um todo.

2. Uma das propostas do Gover-
no é substituir cinco tributos 
federais existentes pela Contri-
buição Social sobre Operações 
com Bens e Serviços (CBS). So-
bre o que incidirá este tributo e 
quais seriam os prós e contras 
de sua aplicação?

ria, especialmente para a popu-
lação de baixa renda?

Sim, mas esse ponto não está 
sendo debatido da forma como 
deveria, exceto aqui no CRCRJ, 
onde o tema tem sido explorado 
com profundidade. O Brasil é o 7º 
país mais desigual do mundo e o 
2º maior em concentração de ren-
da, atrás apenas do Catar, onde 
30% da renda pertence ao 1% 
mais rico. Por aqui esse percentu-
al é de 28% bem acima do Chile, 
onde 23% da renda pertence aos 
mais ricos. Então, para fazer a re-
forma tributária de verdade pre-
cisaremos enfrentar isso e cobrar 
imposto de renda mais elevado 
de quem realmente tem renda no 
Brasil e não apenas das pessoas 
que são assalariadas. Mas será 
preciso coragem para mexer nes-
se privilégio de um significativo 

NOVA 
REFORMA 
TRIBUTÁRIA

PAULO HENRIQUE PÊGAS

1. Como funciona hoje o sistema de tributação no 
Brasil e quais são as principais mudanças propostas 
na Reforma Tributária?

Temos um sistema muito ruim, um verdadeiro “mani-
cômio tributário”, com uma terrível combinação: multi-
plicidade de impostos e contribuições cobrados sobre 
os preços dos bens e serviços, onerando demasiada-
mente o consumo, principalmente das famílias de me-
nor renda; IRPF regressivo, com as rendas mais eleva-
das tendo a maior parte dos seus rendimentos isentos, 
enquanto a classe média assalariada paga alíquota final 
maior que o topo dos declarantes; pesados encargos 
sociais, inibindo a contratação de mão de obra e impe-
dindo melhor remuneração dos empregados; e orça-
mento engessado, com muitos recursos carimbados, 
dificultando e impedindo a redução da carga tributária. 
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grupo de pessoas, que tem sem-
pre bons argumentos (para eles) 
para não alterar o modelo atual.

4. O que os estados e municí-
pios ganham com a Reforma 
Tributária e o que é consenso 
sobre o que deve ser feito?

Há controvérsia em relação a isso. 
Estados e municípios não que-
rem renunciar ao ICMS e ISS, que 
são seus principais impostos. Os 
municípios de grande porte, no-
tadamente as capitais, abraçam a 
proposta denominada Simplifica 
Já que pretende simplificar esses 
dois impostos e mantê-los nas 
esferas estadual e municipal, res-
pectivamente. A nossa percepção 
é que esse pode ser o caminho, 
primeiro simplificando o que te-
mos (ICMS e ISS), simultaneamen-
te fazendo o mesmo com PIS e 
COFINS, que poderiam ser unifica-
dos. Depois, em dois ou três anos, 
poderíamos integrar ICMS e ISS 
simplificados num único imposto 
sobre valor agregado, integrando 
também a parcela federal.

5. No que consiste a proposta 
do Simplifica Já?

Simplificar ICMS e ISS por meio 
de leis complementares, com re-
gra nacional unificada para cada 
um dos dois impostos. A cobran-
ça passaria a ser feita por fora, 
com o ICMS tendo cinco alíquotas 
nacionais e cada estado teria o di-
reito de definir os produtos para 
cada uma das suas alíquotas. O 
ISS teria alíquota única por mu-
nicípio, entre 2% e 5%, mas cada 
um poderia escolher sua alíquo-
ta, que teria que ser única para 
todos os serviços.

O recolhimento seria feito de for-
ma automática para os estados e 
municípios, entre origem e desti-
no. Haveria uma NF-e nacional e 
uma guia única de recolhimento 
para o ICMS e outra para o ISS. 
Também há previsão de devo-

lução do imposto às pessoas de 
menor renda.

O projeto traz propostas de re-
dução dos encargos sociais, mas 
não apresenta contas que per-
mitam entender como seria a 
recomposição de receitas para 
cobrir os cada vez mais elevados 
gastos previdenciários.

6. Qual a proposta da classe con-
tábil para a Reforma Tributária?

A proposta do CRCRJ é dividida em 
duas partes: a primeira consiste 
nos seguintes pontos, que deve-
riam ser aprovados ainda em 2020:

1º Duas leis complementares, 
uma para o ICMS e outra para 
o ISS, no modelo sugerido 
pelo SIMPLIFICA JÁ.

2º Lei transformando o IPI 
num imposto seletivo, mono-
fásico, cobrado sobre poucos 
itens e com alíquota elevada.

3º Lei ordinária revogando os 
juros sobre capital próprio e a 
isenção na distribuição de lu-
cros e dividendos.

4º Lei ordinária mudando a 
tabela progressiva do IRPF, 
reduzindo o imposto das ren-
das mensais até R$ 8 mil, com 
aumento a partir daí. Inclu-
são dos lucros e dividendos 
distribuídos nos rendimentos 
tributáveis submetidos a ta-
bela progressiva.

5º Proibição do uso do lucro 
presumido em empresas que 
integrem grupos empresariais 
com receita total anual acima 
de R$ 78 milhões.

6º Redução da alíquota do adi-
cional de IR de 10% para 6%.

Como o CRCRJ acredita que a Re-
forma Tributária é um processo, 
ela deveria ser iniciada em 2020, 
mas debatida com profundida-
de no ano de 2021, quando de-
veríamos integrar PIS e COFINS 

numa única contribuição (CBS), a 
partir da ideia trazida pelo PL nº 
3.887/20. Essa CBS poderia ter 
alíquota reduzida, compensada 
com o aumento na arrecadação 
do IR. E num futuro não distante, 
deveria ser integrada no ICMS e 
ISS criando finalmente o nosso 
Imposto sobre Valor Agregado.

Além disso, apoia a ideia de re-
duzir consideravelmente os en-
cargos sociais, com a criação do 
ITF (Imposto sobre Transações 
Financeiras, inclusive as opera-
ções digitais), mas entende que 
este imposto deveria ser cobrado 
apenas de pessoas físicas, para 
não desorganizar as cadeias pro-
dutivas. E entende também ser 
necessário pequenos ajustes na 
tributação sobre patrimônio, no-
tadamente no IPVA e ITCMD.

7. Caso seja aprovada ainda em 
2020, de que maneira a Refor-
ma Tributária ajudará na reto-
mada econômica pós COVID-19?

Olha, se nossas sugestões forem 
aplicadas, não temos dúvida que 
o Brasil começará 2021 com tudo, 
pois haverá enorme otimismo em-
presarial com o início efetivo do 
processo de reforma tributária. As 
pessoas de menor renda ficariam 
com mais dinheiro e, naturalmen-
te consumiriam mais, levando ao 
crescimento e desenvolvimento 
das empresas, que se recupera-
riam rapidamente da enorme cri-
se causada pela pandemia da CO-
VID-19. E se a gente der sorte de 
que nossos cientistas coloquem as 
vacinas em funcionamento, junto 
com a reforma que estamos pro-
pondo, não há dúvida que o Brasil 
será outro em 2021 e trilhará cer-
tamente para ser um país menos 
desigual e mais humano. Precisa-
mos muito disso. 
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Entretanto, por mais severa que 
seja, toda crise é finita e gera opor-
tunidades de transformação. E isso 
significa a garantia da conjuntura 
de inovação. É possível fazer dife-
rente e, consequentemente, agre-
gar valor ao cliente e se destacar 
num mercado concorrido.

Este período ainda apresentou 
uma demanda latente e necessá-
ria para atuação de empresas e 
profissionais com o uso de mídias 
e ferramentas digitais para garan-
tir um adequado atendimento aos 
clientes, evidenciando, sobretudo 
num cenário de redução de postos 
de trabalho e aumento do desem-
prego, que é necessário fortalecer 
o empreendedorismo e a transfor-
mação digital.

Neste cenário, o contador apresen-
ta um papel de maior relevância no 

seio das organizações 
(áreas tributária, 

fiscal e contá-
bil) por auxiliar 
desde a sua 
criação - na 
identificação 
do regime 
empresarial 

e no acompa-
nhamento da 

evolução pa-
trimonial, 

agregando valor e aumentando a 
riqueza, até a geração de informa-
ções - demonstrações contábeis, 
balanços e resultados, auxiliando 
na tomada de decisão pelo em-
presário. Participa ainda da cons-
trução de mecanismos e planos de 
ação para a sobrevivência dos ne-
gócios, propiciando mais exatidão, 
transparência e segurança para o 
empreendedor.

Esse auxílio perpassa pelo acom-
panhamento de inúmeras medidas 
e programas de proteção das em-
presas, criadas pelo Poder Público 
em razão da pandemia, como a 
publicação das Medidas Provisó-
rias nº 936/20 (trabalho), nº 958/20 
(acesso ao crédito) e nº 992/20 
(Programa de Capital de Giro para 
Preservação de Empresas), além 
do Programa Emergencial de Aces-
so ao Crédito, instituído pela MP 
nº 975, e do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte (Pronampe).

Com a transformação social e do 
mercado, o perfil considerado con-
servador e burocrático do profis-
sional de contabilidade tende a ser 
substituído por profissionais mais 
inovadores, que buscam o aumen-
to da produtividade, por meio de 
ferramentas de gestão e por pro-
cessos bem definidos e mapeados. 
Esses especialistas dedicam-se 

Por Marcos Mendes, Economista, MBA em Finanças, Especialista em MPEs e certificado pela COPPE (UFRJ) em 
Pequenos Negócios, Analista do Sebrae Rio

A IMPORTÂNCIA DOS 
SERVIÇOS CONTÁBEIS NO 
CENÁRIO DE PANDEMIA

O efeito drástico e avassalador que a pandemia de Covid-19 causou na atividade econômica brasi-
leira levando-a à já esperada recessão técnica foi registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), pelo qual, no segundo trimestre do ano de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) 

apresentou queda histórica de 9,7%.

continuamente à capacitação pro-
fissional, possuem visão estrutu-
rada de negócios e antecipam-se 
às necessidades dos clientes, uti-
lizando a inteligência de dados na 
tomada de decisão e se posicio-
nam como motor de sustentação 
das empresas.

O Contador passa, então, a ter sua 
importância e relevância atreladas 
a um papel mais consultivo. Espe-
ra-se que este profissional esteja 
conectado e conheça os avanços 
tecnológicos e a automação dos 
processos, visando melhorar e am-
pliar seus serviços. A transforma-
ção pode parecer ser uma ameaça, 
contudo será a solução para ativi-
dades mais sustentáveis, escalo-
náveis e duradouras nesse novo 
papel do profissional.

Por tudo isso, o contador - fun-
damental para qualquer negócio 
- pode auxiliar o empreendedor a 
reduzir seus custos, realizar a ges-
tão financeira (fluxo de caixa, capi-
tal de giro e controles financeiros), 
promover a regularidade fiscal, 
contribuir com o reerguimento de 
empresas e com a geração de em-
prego e renda, bem como com o 
fortalecimento e desenvolvimento 
econômico do país.
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VOCÊ CONHECE O CHAT RFB?

Seguindo uma tendência que 
já se afigurava antes da pan-
demia (e se acelerou nos 

últimos meses), a Receita Federal 
tem ampliado cada vez mais seus 
canais virtuais de atendimento. 
Um novo canal tem se destacado 
como alternativa eficiente, rápida 
e segura: o ChatRFB. Disciplina-
do pela  Portaria RFB n° 853, de 
14/5/2020, ele pode ser acessado 
na página da RFB na internet, por 
meio do Portal e-CAC, com certi-
ficado digital ou código de aces-
so. Além de serviços para o pró-
prio interessado, o profissional 
da contabilidade, desde que seja 
procurador, também pode utilizá-
-lo para serviços para seu cliente.

O atendimento no ChatRFB ocor-
re nos dias úteis, das 7h às 9h, e 
abrange os seguintes serviços:

• Cadastro: Orientações sobre 
CPF e CNPJ.
• Contribuições Previdenciárias: 
Emissão de GPS para pagamento 
de contribuições sociais (DEBCAD 
constituído); E-Social de empre-
gador doméstico; Orientações 
sobre Cadastro Previdenciário e 
Obra de Construção Civil; Débi-
tos Previdenciários de PF e PJ.
• DCTFWEB: Orientações sobre 
DCTFWEB.
• Declarações: Cópia de Decla-
rações.
• Parcelamentos: Orientações 
sobre Parcelamento; Regulari-
zação de Parcelamento Fazen-
dário e Previdenciário.
• PER/DCOMP – Restituição e 
Compensação: Conversão de 
Processo Eletrônico em Digital; 
Discordância de compensação 
de ofício; Orientações sobre 
PER/DCOMP.

dente se desconectou”, isso indica 
que ocorreu algum problema de 
conexão; o usuário deverá clicar 
em “Sair” e solicitar novo atendi-
mento. Ao terminar o atendimen-
to, será realizada uma pesquisa de 
satisfação. Eventuais reclamações 
deverão ser encaminhadas à Ou-
vidoria: https://receita.economia.
gov.br/contato/ouvidoria.

A descrição detalhada dos ser-
viços prestados e outras infor-
mações sobre o ChatRFB estão 
disponíveis na página da RFB na 
Internet: https://receita.econo-
mia.gov.br/contato/chat.

Convidamos todos os profissio-
nais de contabilidade a experi-
mentarem esse novo canal virtual 
de atendimento, criado para me-
lhorar ainda mais a prestação de 
serviços da RFB para a sociedade!

Ricardo de Lima Sedeu
Chefe da Divisão Regional de 
Atendimento, Superintendência 
Regional da Receita Federal do 
Brasil – 7ª Região Fiscal

• Protocolo: Protocolo de Pro-
cessos.
• Serviços Fazendários: Orien-
tações sobre Dívida Ativa da 
União; Regularização de Sim-
ples Nacional e MEI; Débitos 
Fazendários de PF e PJ; Regula-
rização de Débitos de ITR.

Ao acessar o Portal e-CAC, clicando 
na opção “Serviços Disponíveis via 
CHAT” será aberta uma nova aba, 
onde o usuário seleciona a Área e 
o Serviço para o qual deseja aten-
dimento. Como o atendimento 
está em outra aba, caso necessite, 
ele poderá acessar os outros servi-
ços disponíveis no e-CAC sem per-
der a conexão com o atendente.

O ChatRFB é uma ferramenta 
de atendimento nacional, sendo 
possível que um atendente fisica-
mente localizado em São Paulo, 
por exemplo, atenda um usuário 
do Rio de Janeiro. Se necessário, 
ele poderá ser enviado para um 
atendimento de 2º nível, mais es-
pecializado. A qualquer momento, 
se aparecer a mensagem “Aten-
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EMPRESAS INATIVAS PODERÃO 
PERDER O DIREITO AO USO DO 
NOME EMPRESARIAL 

Mais de 23 mil empresas poderão ser consideradas inativas pela Junta Comer-
cial do Rio de Janeiro (Jucerja) caso não haja regularização até 31 de dezem-
bro. Na prática, isso significa que o empresário perderá a exclusividade de 

uso de seu nome comercial. A inativação ocorre nos casos em que a empresa está 
há mais de dez anos sem comunicação ou registro de alteração cadastral na Jucerja.

O artigo 60 da Lei 8.934/1994 (Lei de Registros Públicos de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins) determina que a firma ou sociedade que não realizar qualquer ar-
quivamento neste prazo deve comunicar à junta comercial que deseja manter-se em 
funcionamento.

LEI Nº 8.934 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e 
dá outras providências.

Art. 60. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer ar-
quivamento no período de dez anos consecutivos deverá comunicar à junta 
comercial que deseja manter-se em funcionamento.

§ 1º Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada 
inativa, promovendo a junta comercial o cancelamento do registro, com a 
perda automática da proteção ao nome empresarial.

§ 2º A empresa mercantil deverá ser notificada previamente pela junta co-
mercial, mediante comunicação direta ou por edital, para os fins deste artigo.

§ 3º A junta comercial fará comunicação do cancelamento às autoridades 
arrecadadoras, no prazo de até dez dias.

§ 4º A reativação da empresa obedecerá aos mesmos procedimentos reque-
ridos para sua constituição.

Os profissionais da contabilidade podem acessar o site da Jucerja para ve-
rificar se em sua carteira de clientes existem empresas que se enquadram 
na situação.

Em caso positivo, deve-se registrar um documento de comunicação de 
funcionamento, que garante o registro do nome empresarial por mais 10 
anos. Caso a empresa já tenha sido considerada inativa, deverá providen-
ciar pedido de reativação, conforme modelo existente no site da Jucerja.
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A  agência de eventos “Gru-
po PNEL” é uma empresa 
nascida no Rio de Janei-

ro em 2011, que expandiu para 
São Paulo em 2015, abrindo um 
segundo escritório. Parte de um 
dos segmentos mais afetados 
pela crise — os eventos presen-
ciais foram cancelados em nível 
estadual já no primeiro decreto, 
publicado no dia 16 de março 
—, a agência integra o grupo de 
mais de 2 milhões de empresas 
brasileiras que ainda sentem as 
consequências da crise econô-
mica agravada pela pandemia 
do Coronavírus. 

O estudo do IBGE que traz esse 
dado demonstrou que, entre 2 
milhões de empresas entrevista-

EM CENÁRIO CAÓTICO – RECORDE DE DESEMPREGO E FA-
LÊNCIA MAIS DE MEIO MILHÃO DE EMPRESAS NO BRASIL, 
CRESCE O EMPREENDEDORISMO NO RIO DE JANEIRO

das, que permanecem abertas, 
70% relataram diminuição de 
vendas ou serviços, e quase 1 mi-
lhão tiveram que demitir traba-
lhadores durante o período. As 
medidas do governo, como o Pro-
nampe e o crédito para pagamen-
to dos salários, apresar de muito 
interessantes, demonstraram ser 
insuficientes, não atendendo à 
grande demanda: o mesmo estu-
do apontou que somente 12,7% 
das 2,7 milhões de empresas que 
passam por dificuldades tiveram 
acesso ao crédito emergencial do 
governo destinado ao pagamen-
to de salários.

Por sorte, foi o caso do Grupo 
PNEL. A medida foi fundamental 
para que a agência continuasse 

em pleno funcionamento, sem re-
alizar redução salarial ou demis-
sões mesmo no momento mais 
grave da crise.

“Nesse momento, como diz o dita-
do, ‘paramos de chorar e passamos 
a vender lenços’. Tivemos que nos 
reinventar, criar e inovar, desen-
volvendo ações digitais integradas 
ao mundo offline”, afirma Pedro 
Mainier, Sócio-Fundador do grupo. 
“Com o assessoramento do escri-
tório contábil e o acesso ao crédi-
to do governo para pagamento de 
salários, conseguimos manter toda 
a equipe, sem reduções salariais”, 
complementa o publicitário. 

O mesmo não foi possível para as 
716 mil empresas que fecharam 

OS RUMOS 
DOS NEGÓCIOS
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as portas desde o início da pande-
mia, a grande maioria de peque-
no porte, em especial dos setores 
de comércio e serviços. Agora, a 
balança brasileira equilibras o gi-
gantesco número de brasileiros 
desempregados — mais de 7 mi-
lhões de pessoas integraram esse 
grupo no último trimestre — e o 
surgimento de novos empreen-
dedores. No centro, empresários 
dos mais variados setores, recor-
rendo a medidas como crédito, 
redução de contratos e reajustes 
na folha salarial.

O PAPEL DA CONTABILIDADE 
NESSE CENÁRIO

Suporte. Sem dúvidas, os profis-
sionais da contabilidade atuaram 
de forma decisiva no suporte aos 
negócios durante a pandemia de 
COVID-19. Através da assessoria 
prestada, demonstraram a essen-
cialidade da Contabilidade na so-
brevivência das empresas:

“O escritório contábil que nos 
assessora desde que fundamos 
a PNEL foi fundamental! Estive-
ram ao nosso lado o tempo todo, 
mesmo de forma remota. Fize-
mos reuniões, pensamos em so-
luções e recebemos orientações 
importantes sobre acesso à cre-
dito, mudanças legislativas, pror-
rogações de prazos de impostos. 
Assim, conseguimos achar novas 
formas de economizar, renego-
ciando o aluguel dos nossos es-
critórios no Rio e em São Paulo e 
cortando gastos não prioritários”, 
elenca Pedro Mainier.

Além de indicar possibilidades para 
redução de custos e aumento de 
despesas, o assessoramento con-
tábil pode contribuir com a capta-
ção de recursos para os clientes, 
através de investidores que bus-
cam excelentes oportunidades no 
mercado. Quando bem executada, 
ela credibilidade e transparência à 
empresa, através da demonstra-

ção de boas práticas de governan-
ça e do fornecimento de informa-
ções concretas e relevantes sobre 
patrimônio, resultados e a boa ad-
ministração dos recursos. Assim, 
aumenta-se consideravelmente as 
chances de ela se tornar atrativa 
aos olhos de investidores.

CRÉDITO: DIFICULDADE DE 
ACESSO

O Governo Federal, através de 
Medidas Provisórias, ofertou 
créditos para empresas de di-
ferentes portes. É o caso do 
Pronampe (Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte), 
para MPEs com limite de recei-
ta até R$4,8 milhões; e do CGPE 
(programa Capital de Giro para 
Preservação de Empresas), lan-
çado em julho, voltado também 
aos Micro, Pequenos e Médios 
empresários com faturamento 
anual de até R$ 300 milhões. 
Em ambos os casos, as linhas de 
crédito podem ser contratadas 
até 31 de dezembro deste ano.

O Pronampe se esgotou rapida-
mente, devido à alta demanda, e 
recebeu mais destinação de recur-
sos. Ele permanece sendo o mais 
visado, por se destinar a gastos 
gerais, como de pessoal e matéria 

prima, e a baixa taxa de juros.

“O Pronampe tem muitas vanta-
gens e, uma das que mais inte-
ressa às empresas, é o fato de ser 
um crédito livre com baixa taxa 
de juros. Isso significa que as mi-
cro e pequenas empresas pode-
rão usar os recursos obtidos para 
realizar investimentos ou para 
despesas operacionais, pagando 
pouco mais de 3% de juros por 
ano. No caso do programa Capi-
tal de Giro para Preservação de 
Empresa, por exemplo, o acrésci-
mo anual chega a custar três ve-
zes mais”, explica o Presidente do 
CRCRJ, Samir Nehme.

Além da demanda maior do que 
a oferta para um crédito tão atra-
tivo, alguns entraves são apon-
tados pelos empresários que 
requerem ao empréstimo junto 
aos bancos: a regra que limita o 
uso do Fundo Garantidor de Ope-
rações (FGO) para pequenas em-
presas – que só podem usar até 
20% do caixa do fundo para cobrir 
o valor contratado; a proibição de 
demitir nos dois meses seguintes 
à contratação, que pode ser fator 
de insegurança; e a empresa ter 
restrições cadastrais, com nome 
negativado do sócio e da empre-
sa em cadastros de crédito. 

Gustavo Mainier e Pedro Mainier, sócios do Grupo Pnel
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EMPREENDEDORISMO:
UMA SAÍDA

O mês de agosto de 2020 regis-
trou número recorde de empresas 
abertas no estado do Rio de Janei-
ro nos últimos 10 anos. Os dados 
da Junta Comercial do Rio de Janei-
ro (Jucerja) apontam a abertura de 
6.036 novos negócios, uma expan-
são de 23% em comparação com o 
mesmo mês em 2019. E mais: nos 
últimos 20 anos, esse foi o segun-
do maior número de empresas 
constituídas no mês, perdendo so-
mente para agosto de 2009, com 
7.676 empresas.

“Dos registros de novas empre-
sas que tivemos entre abril e 
agosto, a maioria se refere às 
micro e pequenas empresas. 
Importante pontuar que isso só 
foi possível porque a Jucerja per-
maneceu funcionando e avan-
çou muito no desenvolvimento 
do processo 100% digital, o que 
permitiu a continuidade dos re-
gistros”, ressalta o Presidente da 
Jucerja e Conselheiro do CRCRJ, 
Vitor Hugo Feitosa.

Segundo o Presidente do CRCRJ, 
Samir Nehme, fica evidente que 
esse movimento é dividido em 
duas origens: o empreendedoris-
mo por necessidade e o empre-
endedorismo por oportunidade.

“Essa crise inesperada exigiu cria-
tividade para muitas pessoas que 
perderam empregos ou que tive-
ram grande impacto nos negó-
cios, em setores com diminuição 
brusca de demanda ou até mes-
mo a impossibilidade de operar, 
por conta das determinações de 
isolamento social. Em um contex-
to atípico como o que estamos 
vivendo, foi necessário enxergar 
oportunidades em meio à adver-
sidade e muitos optam por em-
preender” explica o Presidente. 

Mas, em alguns casos, junta-se 
o “necessário” à “oportunidade”. 
O administrador Lucas Alcântara 
foi afetado pela crise que atingiu 
a empresa que trabalhava, uma 
imobiliária. Mas, antes de se ar-
riscar na abertura de um novo 
negócio, estudou o mercado e fez 
uma escolha pensada: abriu uma 
empresa de sanitização.

“Acredito que toda crise gera uma 
oportunidade. Comecei a estudar 
as demandas crescentes e me de-
parei com a sanitização, algo essen-
cial na volta de quase todas as ativi-
dades econômicas. Hoje, já consigo 
ter um faturamento cerca de 30% 
maior”, conta o empresário. 

A diferença entre os dois movi-
mentos é que o empreendedoris-
mo por necessidade muitas vezes 
é feito sem planejamento e cau-
tela. Por isso, ressalta-se que em 
todos os casos, contar com o as-
sessoramento do profissional da 
contabilidade é necessário.

 “O brasileiro é criativo, tem es-
pírito empreendedor, mas é pre-
ciso planejar para não correr o 

risco de perder as economias em 
um empreendimento que não é 
viável. Grande parte das peque-
nas e médias empresas fecham 
as portas por uma gestão ina-
dequada dos recursos, por isso 
é importante contar com uma 
consultoria contábil, que indicará, 
entre outras informações, qual é 
o melhor enquadramento tribu-
tário, opções de financiamento, 
além de orientações para lidar 
com o quadro de pessoal, entre 
outros aspectos vitais para o ne-
gócio”, reforça Samir Nehme.

Para quem está começando um 
novo negócio ou se reinventan-
do, fica o desejo em comum: que 
2021 seja um ano que dê novo 
rumo às empresas brasileiras. 

“O importante neste momento é 
não ‘abaixar a guarda’ e seguir em 
frente. Que possamos retomar as 
atividades o mais breve possível, 
e que 2021 traga um futuro me-
lhor para todos”, deseja o empre-
sário Pedro Mainier.

Lucas Alcantara apostou no empreendedorismo por oportunidade e abriu uma empresa 
de sanitização



VOCÊ SABIA?

CERTIFICADO DE 
REGULARIDADE 

PRESTIGIA ORGANIZA-
ÇÕES CONTÁBEIS

EMPRESAS REGULARES RECEBEM 
CERTIFICADO PELA QUALIDADE 

E ÉTICA EM SEUS SERVIÇOS

Quer ter o prestígio de receber o Certificado de 
Regularidade do CRCRJ na sua empresa contábil? 
Acesse o regulamento na íntegra a partir da leitu-
ra do QR-Code e confira como participar.

O Certificado de Regulari-
dade é um projeto cria-
do pelo CRCRJ em 2019, 

com o objetivo de incentivar o 
aprimoramento profissional 
do capital humano das organi-
zações contábeis, bem como 
os serviços por elas prestados. 
Para receber a certificação, a 
própria empresa interessada 
deve fazer o requerimento por 
escrito ao CRCRJ, até o mês de 
abril de cada ano. O processo 
de análise e concessão do docu-
mento é realizado pela Comis-
são Especial, que tem o prazo 
de até oito meses para aprova-
ção ou reprovação do pedido.

Entre os principais critérios para 
a concessão do Certificado de Re-
gularidade estão: possuir registro 
ativo como organização contábil 
por, no mínimo, cinco anos; as 
empresas, bem como seus só-
cios, não podem possuir conde-
nação ética e/ou fiscal; compro-
vação de, no mínimo, 40 horas de 
educação continuada para todos 
os profissionais da contabilidade 
da firma; além da organização 
contábil, seu representante legal 
ou sócios precisarem estar com 
cadastro regular perante o CRCRJ.

“Receber o reconhecimento do 
Conselho que regulamenta a pro-
fissão é um prestígio para as orga-
nizações contábeis, pois mostra 
aos seus clientes o trabalho ético 
e de qualidade que é desempe-
nhado. E, para nós do CRCRJ, será 
um prazer e motivo de orgulho 
conceder cada certificado, pois 
saberemos que naquela empresa 
são prestados serviços éticos e de 
inegável qualidade técnica e pro-
fissional à sociedade”, afirmou o 
Vice-Presidente de Fiscalização, 
Ética e Disciplina, Carlos Alexan-
dre de Paiva.

O certificado pode ser requeri-
do por Microempresas, Empre-
sas de Pequeno Porte, Pequenas 
Empresas, Full IFRS, Terceiro Se-
tor, Auditoria e Perícia. Cada en-
quadramento deve apresentar 
diferentes documentos, a fim de 
que sejam analisados pelo setor 
de fiscalização, de acordo com a 
Resolução CRCRJ nº 534/2019. As 
organizações que cumprirem os 
requisitos previstos no regimento 
receberão o certificado em ses-
são solene realizada pelo CRCRJ.

Entre em contato com o CRCRJ!
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EM NÚMEROS

ADAPTAÇÕES DIANTE DA 
PANDEMIA DE COVID-19
Assim como as inúme-

ras empresas e demais 
autarquias federais, o 

CRCRJ sofreu financeiramente 
os impactos ocasionados pela 

ver profissionalmente a classe 
contábil fluminense, o Conse-
lho precisou se adaptar e revi-
sar orçamentos. Confira!

ECONOMIA DE 
MAIS DE R$ 2 
MILHÕES EM 
DESPESAS

METAS PARA 
AUMENTO DA 
ARRECADAÇÃO

PERDA DE 
MAIS DE R$ 4,5 
MILHÕES EM 
RECEITAS
Em comparação aos meses de ja-
neiro a julho de 2019 e ao mesmo 
período de 2020, o CRCRJ obte-
ve uma perda de receitas de R$ 
4.691.348,46. O valor representa 
um decréscimo de 16,96% da ver-
ba institucional, quando compa-
rado os dois exercícios. 

A redução das receitas foi oca-
sionada, principalmente, pela 
prorrogação do vencimento da 
anuidade de março para julho 
pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade (CFC). O objetivo da ação 
foi auxiliar os profissionais da 
contabilidade durante o estado 
de pandemia. 

Desta forma, entre os meses de 
abril e junho, o CRCRJ obteve re-
cebíveis bem abaixo do esperado 
para o período.

O CRCRJ revisou orçamentos e 
reduziu suas despesas na sede 
e delegacias em R$ 2.143.964,90. 
Entre janeiro e julho de 2020, 
houve uma economia de 7,49% 
nos gastos, em comparação aos 
sete primeiros meses de 2019. 

A redução de custos realizada foi 
o suficiente para manter todas as 
necessidades do Conselho. A de-
fasagem nas verbas recebidas de 
janeiro a julho deste ano foi com-
pensada, a partir da economia 
de cerca de 45% do valor total 
que seria recebido da anuidade, 
caso a prorrogação não tivesse 
sido decretada.

Entre as principais medidas ado-
tadas para diminuir os gastos es-
tão: a prorrogação do pagamento 
das despesas não obrigatórias 
para o mês de setembro – a fim 
de que fossem quitadas após o 
fechamento da arrecadação da 
anuidade no mês de agosto; adia-
mento de projetos para 2021; e 
corte de gastos de mais de R$ 2 
milhões nas verbas destinadas ao 
Conselho Diretor.

1.500 NOVOS REGISTROS PRO-
FISSIONAIS

Entre as metas do setor de Fisca-
lização do CRCRJ está a realização 
de 1.500 novos registros profis-
sionais, dos aprovados no Exame 
de Suficiência.

No mês de agosto, foi realizado 
mutirão de ligações telefônicas 
para os profissionais com débitos 
junto ao CRCRJ e, em breve, novo 
mutirão será feito para apresen-
tar aos aprovados no Exame de 
Suficiência 2020 os benefícios do 
registro profissional.

3.000 NOVOS REGISTROS DE 
EMPRESAS

Outra expectativa é que cerca de 
3.000 novas empresas contábeis 
sejam registradas junto ao CRCRJ, 
a partir do empenho do setor de 
fiscalização e do convênio com a 
Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro (JUCERJA).

Em julho, 4.800 ofícios foram en-
viados pela Fiscalização às em-
presas sem registro.

pandemia do novo coronaví-
rus. Para driblar este cenário 
e continuar desempenhando 
com excelência o seu papel de 
fiscalizar, registrar e desenvol-
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Credenciamento de delegacias: futuros repre-
sentantes da classe contábil
De 17 a 21 de agosto, a Comissão 
de Credenciamento do CRCRJ vi-
sitou nove escritórios contábeis 
e seus respectivos candidatos ao 
cargo de delegado representante 
do Conselho. O objetivo da ação 
foi analisar e avaliar as já atuantes 
e as futuras unidades que media-
rão as demandas e necessidades 
dos profissionais da contabilidade 
em cada jurisdição.

O procedimento de credenciamen-
to das delegacias atende a Resolu-
ção do CFC nº 1.557/2018 – que 
permite a constituição de delega-
dos representantes nos CRCs fora 
dos locais das respectivas sedes – 
e a Resolução CRCRJ nº 537/2019 – 
lei que regulamenta as delegacias.

As visitas aos escritórios foram 
realizadas pelos membros da Co-
missão Rafael Machado, Vice-Pre-
sidente de Interior, Edilson Jr. e 
Fabiano Castro, Conselheiros do 
CRCRJ, e Felipe Ribeiro, Diretor de 
Relações Institucionais, nos muni-
cípios de Petrópolis, Três Rios, Bar-
ra do Piraí, Volta Redonda, Resen-
de, Angra dos Reis, Mangaratiba e 
Campo Grande.

As delegacias credenciadas têm 
como funções básicas auxiliar o 
CRCRJ no desenvolvimento dos 
serviços de fiscalização do exercí-
cio profissional, educação conti-
nuada e registro de profissionais 
e escritórios contábeis; estreitar 
relações com órgãos e entidades 

públicas ou particulares; e partici-
par e apoiar eventos regionais de 
interesse da categoria.

Para o Vice-Presidente de Interior, 
Rafael Machado, a Comissão de 
Credenciamento tem atuado forte-
mente no processo de avaliação e 
escolha das unidades que atende-
rão diretamente a classe contábil.

“Precisamos cumprir esse com-
promisso firmado com a categoria 
e chancelar as Delegacias através 
desse novo modelo de nomeação, 
a exemplo das delegacias que já 
passaram por esse processo e 
avaliarmos dentro dos critérios 
estabelecidos a permanência das 
Delegacias atuais”, afirma.

Visita ao escritório da atual delegacia de Três Rios. Da direita para a esquerda: o diretor Felipe Ribeiro, o Vice-Presidente de Interior Rafael 
Machado, o Conselheiro Fabiano Castro, o Delegado Cristiano Caldas e o Conselheiro Edilson Jr.

Visita ao escritório da atual delegacia de Volta Redonda. Da esquerda para a direita: o sócio do escritório Carlos Augusto Neto, o Conselheiro 
Edilson Junior, o Presidente da Associação de Volta Redonda, Leandro Glória, o Vice-Presidente Rafael Machado, a Delegada Giselle Confort e o 
Diretor Felipe Ribeiro
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Lançamento do edital para a função 
de delegado em São Gonçalo

Novidades da 
Prefeitura de 
Búzios à classe 
contábil local

Reunião virtual sobre a ARF exclusiva 
aos profissionais de Resende 

Ainda no mês de agosto, o CRCRJ 
lançou um edital de convocação 
para registro de candidatura na 
função de delegado na jurisdição 
de São Gonçalo. Puderam se habili-
tar à vaga contadores e/ou técnicos 

No dia 20 de agosto, a LIVE CRCRJ foi 
dedicada especialmente para tratar 
sobre as novidades da Prefeitura de 
Armação dos Búzios, que impactam 
diretamente o trabalho da classe 
contábil local. Entre as principais 
mudanças apresentadas estão: 
desburocratização da emissão de 

Para ambientar e orientar os pro-
fissionais da contabilidade do mu-
nicípio de Resende sobre o proces-
so de retomada no atendimento da 
agência da Receita Federal (ARF), o 
CRCRJ, em parceria com a RFB lo-
cal, realizou uma reunião virtual 
exclusiva no dia 27 de agosto.

alvarás físicos e online, Nota Fiscal Eletrônica sem a 
IDF, possibilidade de realizar acordos de dívida ativa 
através do portal da Prefeitura, entre outros.

O Secretário Especial da Fazenda, Leandro Souza, 
e o Coordenador Geral da Secretaria de Fazenda, 

Entre as autoridades presentes 
estavam o Agente da Agência da 
Receita Federal em Resende, João 
Carlos Capistrano Júnior, e o Re-
presentante Regional do CRCRJ 
em Resende, Ronaldo Gouveia. A 
abertura do evento foi realizada 
pelo Presidente do CRCRJ, Samir 

Nehme, e contou com a mediação 
do Conselheiro Cezar Stagi.

A transmissão ao vivo aconteceu 
no canal TV CRCRJ no YouTube, 
com participação de 131 profissio-
nais da contabilidade.

Gustavo Amoêdo, foram os convidados para apre-
sentar as novas medidas aos 246 profissionais da 
contabilidade que acompanharam a live. O Vice-Pre-
sidente de Registro do CRCRJ, Ademilton Dantas, re-
alizou a mediação do evento.

para atuar no município gonçalen-
se serão visitados, bem como os 
escritórios candidatos de Nova 
Iguaçu, São João de Meriti e Duque 
de Caxias já credenciados.

Visita ao Escritório da atual Delegacia de Resende (19/08), 

em contabilidade com registro ati-
vo e regular, que poderão exercer 
o mandato máximo de três anos.

Em setembro, as unidades e pro-
fissionais que se candidataram 
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CRCRJ e SEBRAE Rio firmam convênio e 
lançam capacitações gratuitas exclusivas 
para profissionais registrados
Seis capacitações SEBRAE Rio 
oferecidas, de forma exclusiva, 
gratuitamente aos profissionais 
da contabilidade registrados e 
regulares com o CRCRJ. Fruto de 
parceria entre as entidades, lan-
çada em evento online no dia 05 
de agosto, a primeira trilha, “Ino-
vação em processos”, realizada 
no dia 19 de agosto, contou com 
mais de 500 inscritos.

Ainda serão realizadas as se-
guintes edições: Planejamento 
Estratégico, em 02 de setembro; 
Marketing Contábil Digital, em 
16 de setembro; Finanças, em 
30 de setembro; Atendimento 
eficaz dos clientes, em 14 de 
outubro; e Mercado e Vendas, 
em 28 de outubro. As inscrições 
podem ser realizadas em www.
crc.org.br ou no site dos cursos 
online do Sebrae Rio.

LANÇAMENTO CONTOU 
COM PALESTRA MAGNA DE 
GIL GIARDELLI

Em evento online realizado no dia 
05 de agosto, CRCRJ e Sebrae Rio 
oficializaram seu termo de parceria.

“Este momento é um marco no re-
lacionamento entre a classe con-
tábil fluminense e o SEBRAE-Rio. 
Uma categoria de 53 mil profissio-
nais e uma entidade com tamanha 
visibilidade e representatividade, 
que, somando forças, poderão al-
terar os rumos da economia flumi-
nense, contribuindo de forma ím-
par para o desenvolvimento das 
empresas”, disse o Presidente do 
CRCRJ, Samir Nehme.

Participaram da abertura o Dire-
tor-Superintendente do Sebrae 
Rio, Antonio Melo Alvarenga Neto, 
e o Diretor de Produtos e Atendi-
mento do Sebrae Rio, Julio Cezar 

Rezende de Freitas. Em suas falas, 
apontaram a importância da par-
ceria, e que o profissional da con-
tabilidade é figura determinante 
no assessoramento às empresas.

A palestra magna ficou a cargo do 
especialista Gil Giardelli, sobre o 
tema “E agora, Brasil: gestão, pro-
dutividade, liderança e motivação 
em tempos de Covid-19”. O es-
tudioso de inovação e Economia 
Digital, com 22 anos de experi-
ência falou sobre o presente e o 
futuro da transformação digital, 
e afirmou: “os empregos não vão 
acabar, mas passar por uma re-
formulação. Não tenham a pre-
ocupação de que a profissão de 
contador vai acabar. A transdis-
ciplinaridade é muito importante, 
por isso, é fundamental fazer es-
ses cursos em áreas complemen-
tares. Bem-vindos aos ambientes 
complexos!”, afirmou.



Campanha de arrecadação 
de fraldas geriátricas do 
Programa de Voluntariado 
da Classe Contábil 
Empatia e solidariedade. Foram 
com esses gestos que o Progra-
ma de Voluntariado da Classe 
Contábil (PVCC) iniciou o mês de 
julho, após a grande mobilização 
dos profissionais para realização 
da Campanha de Arrecadação de 
Fraldas Geriátricas. Com o tema 
“Unidos pelo bem dos idosos do 
nosso país”, o projeto, mantido 
pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, beneficiou casas de 
idosos de 12 estados brasileiros. 

Todo o processo de arrecada-
ção aconteceu de 15 a 30 de 
junho, mês dedicado à cons-
cientização da violência contra a 
pessoa idosa. Os postos de co-
laboração foram criados no Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Sergi-
pe, Ceará, Pernambuco, Piauí, 
Espírito Santo, Paraná, Alagoas, 
Bahia, Goiás e Amazonas. Cerca 
de 10 mil fraldas geriátricas fo-
ram arrecadadas e mais de 60 
entidades beneficiadas.

No estado do Rio, os voluntários 
da capital carioca firmaram par-
ceria com a empresa Geriatex, 
que doou 20 fardos de fraldas 
diretamente no abrigo Doce Mo-
rada. Já na cidade de Itaperuna, 
profissionais da contabilidade e 
voluntários uniram forças para 
doar 150 pacotes. 

As doações foram destinadas 
às seguintes instituições e cida-
des: Associação Santo Antônio 
dos Pobres, em Itaperuna; Cen-
tro Social Imaculado Coração de 
Maria, em Bom Jesus; Associação 
Recanto do Bem Viver, em Nati-
vidade; e no Lar dos Velhos, no 
município de Porciúncula.

Para saber mais sobre as ações 
sociais desenvolvidas pelo 
PVCC e se cadastrar como vo-
luntário, basta acessar www.
crc.org.br ou enviar um e-mail 
para voluntariado@crcrj.org.br 
com a sua solicitação.

Presidente 
do CRCRJ é 
palestrante 
em eventos 
virtuais Pensar 
Contabilidade e 
“Law Disruption 
Week”
Com a pandemia do Coronavírus e a 
proibição da realização de eventos 
presenciais, que teriam aglomeração 
de pessoas, a solução encontrada foi 
investir em tecnologia e transferir es-
ses momentos de aprendizado e ne-
tworking para o ambiente virtual. O 
Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, 
foi palestrante em dois grandes even-
tos online realizados nos meses de ju-
lho e agosto: o Pensar Contabilidade e 
o AB2L Law Disruption Week, realiza-
dos, respectivamente, em 19 a 24 de 
julho e 24 a 28 de agosto.

O Pensar Contabilidade reuniu mais 
de 40 mil participantes. Localizada na 
trilha “Contabilidade Consultiva”, a pa-
lestra do Presidente do CRCRJ tratou 
sobre “Profissão Contábil no cenário 
pós-pandemia: quebra de paradigmas” 
e debateu pontos como a evolução e 
a essencialidade da profissão, novos 
caminhos de atuação e habilidades a 
serem desenvolvidas pelos profissio-
nais da contabilidade, como gestão de 
conflitos e capacidade analítica. 

Já o evento “AB2L Law Disruption 
Week” foi uma realização da AB2L em 
parceria com o SEBRAE, com foco em 
jovens advogados. O evento contou 
com mais de 11 mil participantes. A pa-
lestra do Presidente Samir Nehme tra-
tou sobre “Constituição de Empresas 
de Advocacia – orientações e pontos 
de atenção”, em que discorreu sobre 
a escolha do tipo jurídico, vantagens 
e desvantagens de ser uma pessoa ju-
rídica, o passo a passo da abertura e 
comparação de regimes de tributação.

Voluntários do Programa de Voluntariado da Classe Contábil do Rio de Janeiro doaram 
170 pacotes de fraldas à 5 lares de idosos fluminenses

ACONTECEU
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1º Encontro de Direito, Administração e 
Contabilidade reúne 300 participantes ao vivo
Iniciativa do CRCRJ através da 
Comissão de Contabilidade Con-
dominial, aconteceu, no dia 28 
de julho, o primeiro encontro de 
Direito, Administração e Conta-
bilidade, realizado ao vivo, com 
a presença do Presidente Samir 
Nehme, do Presidente da OAB, 
Luciano Bandeira, do Presidente 
da OAB Niterói, Claudio Vianna, 
e do Conselheiro do CFA Wagner 
Siqueira. A programação contou 
com cinco palestras:

“Desenvolvimento de normas 
contábeis específicas aplicáveis 
aos condomínios e a ITG 200X”, 
com Henrique Batista, Vice-Presi-
dente de Fiscalização do CRCGO; 
“Governança Corporativa”, com o 
professor Júlio Rocha, “Auditoria 

em condomínios”, com a Conse-
lheira do CRCBA Michele Lordêlo; 
“Prestação de contas”, com Már-
cia Montalvão, administradora e 
síndica profissional; e “A atuação 
do advogado no setor condomi-
nial”, com Carlos Gabriel Feijó de 
Lima, Secretário-Geral da Comis-
são de Direito Urbanístico e Imo-
biliário da OAB-RJ.

A mediação foi realizada pelo Vi-
ce-Presidente de Interior do CR-
CRJ e Coordenador da Comissão, 
Rafael Machado, e pelo Coorde-
nador Adjunto Francisco Egito.

“Estamos muito empenhados 
em fazer com que os contadores 
atuem no âmbito da contabilidade 
condominial. Afinal, se possuímos 
expertise para cuidar do patrimô-

nio de pessoas físicas e jurídicas, 
nosso trabalho também é essen-
cial para essas entidades, cuja 
complexidade é crescente, como 
poderemos ver ao longo das pa-
lestras de hoje”, disse o Presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme.

“Gostaria de externar a alegria do 
CRCRJ em ver um Encontro entre 
três ciências irmãs, e entre 3 en-
tidades que têm muito a trocar 
entre si, colaborando para o for-
talecimento de nossas profissões. 
O Conselho fica de portas abertas 
para iniciativas em conjunto e, 
claro, para a realização de outros 
eventos, sobre todas as temáticas 
que envolvam esse conhecimen-
to multidisciplinar”, finalizou.

CRCRJ e Jucerja oficializam parceria 
em Termo de Cooperação Técnica
Aconteceu, no dia 24 de agosto, reunião plenária 
presencial, de forma excepcional, na sede do CRCRJ. 
Na ocasião, o Presidente Samir Nehme e o Presiden-
te da Junta Comercial do Rio de Janeiro (Jucerja), Vi-
tor Hugo Feitosa, assinaram Termo de Cooperação 
Técnica. O documento prevê a realização de capaci-
tações em conjunto, divulgação de informações aos 
profissionais da contabilidade e interação entre as 
bases de dados para aprimoramento das fiscaliza-
ções das entidades. 

“Estamos felizes com a concretização dessa parce-
ria, que possibilitará uma interação entre as bases 
cadastrais. Assim, a Fiscalização do CRCRJ poderá 
atuar ainda mais no combate ao exercício ilegal da 
profissão, ao passo em que a Junta Comercial po-
derá acessar os empresários com mais facilidade, 
através dos profissionais da contabilidade, a partir 
de um cadastro atualizado e fidedigno”, declarou o 
Presidente do CRCRJ, Samir Nehme.
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Presidente Samir Nehme durante a live

Quase 1 milhão foi doado aos fundos do idoso 
municipais e estadual através do IRPF2020

Capacitação 
em Contas 
Eleitorais

Há dois anos, o Programa de 
Voluntariado da Classe Con-
tábil do Rio de Janeiro (PVCC/
RJ) vem se mobilizando, junto 
aos demais Programas em 
âmbito nacional, para que os 
Fundos do Idoso também se-
jam beneficiados com as do-
ações do Imposto de Renda. 

Graças ao incentivo e dedi-
cação dos profissionais da 
contabilidade, no processo 
de orientação de seus clien-
tes, muitas instituições serão 
ajudadas este ano. Confira o 
relatório das prestações de 
contas. Parabéns aos profis-
sionais da contabilidade que 
foram tão importantes para 
essa conquista social!

A prestação de contas eleitoral é 
uma etapa extremamente impor-
tante para o processo democrá-
tico e os profissionais da conta-
bilidade são atores centrais para 
a qualidade desse trabalho. Por 
isso, o CRCRJ, através da Comis-
são de Contabilidade Eleitoral, 
ofereceu um ciclo de capacitação, 
cujo primeiro módulo, teórico, 
aconteceu no mês de agosto.

As aulas, focadas no estudo da Re-
solução nº 23.607/2019 do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), foram 
oferecidas em 16 turmas, dividi-
das em três turnos, e obtiveram 
378 profissionais concluintes, que 
estão aptos para assistirem às au-
las do módulo prático.

 Além disso, no dia 31 de agosto, 
foi realizada a live “Análise das 

Prestações de Contas das últimas 
eleições: Principais críticas”, com 
Lia Furtado, Coordenadora de 
Contas Eleitorais e Partidárias 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE/RJ). A transmissão contou 
com a presença do Presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme, da Vice-
-Presidente de Desenvolvimento 
Profissional, Ilan Renz, e do Co-
ordenador da Comissão, Conse-
lheiro Wanderley Nogueira.

A Coordenadora destacou pontos 
de atenção para os profissionais 
que atuarão na prestação de con-
tas das eleições 2020 e lembrou 
a responsabilidade solidária: “o 
profissional da contabilidade é 
solidariamente responsável com 
o candidato e com o administra-
dor financeiro pela veracidade 
das informações financeiras e 
contábeis da campanha”, afirmou 
durante a transmissão.

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

CÓDIGO MUNICÍPIO IR2020

3300308 Barra do Piraí R$ 6.072,79

3301009 Campos dos Goytacazes R$ 68.066,34

3301207 Carmo R$ 22.371,18

3302205 Itaperuna R$ 45.877,17

3302270 Japeri R$ 23.852,45

3303955 Pinheiral R$ 4.922,11

3304003 Piraí R$ 1.448,04

3304557 Rio de Janeiro R$ 565.629,13

3304805 São Fidélis R$ 9.434,22

3304904 São Gonçalo R$ 65.811,04

3306206 Vassouras R$ 10.858,55

Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

Estado do Rio de Janeiro R$ 154.215,54



PERFIL

Grandes aventuras em alto mar. 
É assim que o contador e empre-
sário contábil Flávio Pires, de 38 
anos, descreve a prática da ca-
noagem havaiana, esporte que 
escolheu para desfrutar do tem-
po livre e se proporcionar uma 
melhor qualidade de vida. Ori-
ginária da Polinésia, área com 
mais de mil ilhas no Oceano 
Pacífico, a modalidade chama a 
atenção na orla das praias e la-
gos de todo o mundo pela parti-
cularidade na estrutura das ca-
noas e possibilidade de prática 
por até seis pessoas.

De acordo com Flávio, o espor-
te radical é muito mais que um 
hobbie proporcionado pela Re-
gião Oceânica de Niterói, mas 
um momento no qual é possí-
vel reunir os amigos e sociali-
zar. Atuante na área contábil 
há mais de 12 anos, Flávio des-
cobriu há três meses que mui-
tas das lições da canoagem se 
assemelham à profissão. Para 
ele, os principais aprendizados 
de ambos são: a valorização do 
trabalho em equipe e a resiliên-
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cia para superar os medos e de-
safios em tempos atípicos.

“A modalidade de canoagem 
com seis pessoas requer mui-
to sincronismo e trabalho em 
equipe, pois cada membro é 
importante. Se não houver coo-
peração e um integrante parar 
de remar, irá sobrecarregar os 
outros. Hoje eu vejo na conta-
bilidade uma bela união que 
impulsiona o nosso trabalho. 
Especialmente neste momento 
em que podemos enxergar com 
clareza a importância do nosso 
papel na sociedade e para as 
conquistas diárias da catego-
ria”, afirmou o esportista.

Para um futuro não tão distante, 
o contador já tem planos enca-
minhados: proporcionar, atra-
vés da Comissão de Esportes do 
CRCRJ, no qual é membro há dois 
anos, uma remada apenas com 
profissionais da contabilidade. 
Segundo ele, a ideia surgiu após 
alguns amigos contadores per-
guntarem a sensação de se prati-
car a canoagem e sentirem inte-

resse em iniciar na modalidade a 
partir do incentivo e entusiasmo 
do recém-canoeiro.

“Por meio da Comissão de Es-
portes do CRCRJ, já participa-
mos e promovemos eventos 
como corrida, partida de fute-
bol e lives com treinos fáceis 
de realizar sem sair de casa. E 
um dos meus desejos agora é 
promover esse encontro entre 
a classe contábil e a canoagem, 
abrindo portas para os colegas 
de profissão poderem ter con-
tato com um esporte diferente 
e muito benéfico à saúde física 
e mental”, afirmou Flávio.

Apesar de a canoagem ser uma 
modalidade potencialmente 
competitiva, Flávio não pre-
tende se tornar profissional na 
área. Segundo o contador, a sua 
pretensão é seguir a filosofia 
de que “a vida é uma jornada 
e não uma competição”, apro-
veitando cada remada para 
desenvolver suas habilidades, 
apreciar a natureza e colecio-
nar momentos.

CONTABILIDADE E CANOAGEM: SINÔNIMOS DE COOPERAÇÃO
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CONFIRA NOSSAS

REDES!

CONHEÇA O CRCRJ!
CONSELHO DIRETOR

Presidente: Samir Nehme

Vice-Presidente: Waldir Ladeira

VP de Desenvolvimento Profissional: Ilan Renz

VP de Pesquisa e Estudos Técnicos: Luiz Antônio Leal

VP Operacional: Elias Martins

VP de Registro Profissional: Ademilton Dantas

VP de Fiscalização, Ética e Disciplina:

Carlos Alexandre de Paiva

VP de Interior: Rafael Machado

VP de Controle Interno: José Antônio Felgueiras

Representante dos Técnicos em Contabilidade: 
Genaina Gama

Conselheiro Ouvidor: Jarbas Barsanti

Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina

Tel: 2216-9618

Presidente: Carlos Alexandre de Paiva

Integrantes Efetivos: Cezar Augusto Carneiro Stagi, 
Genaina Gama Lopes, Ivanildo Silva de Carvalho, Luiz 
Francisco Peyon da Cunha, Patrícia Januário de Sena 
Lemos Martins, Rafael da Silva Machado, Raimundo Aben 
Athar, Ril Moura, Sônia Regina Cardoso Barbosa e Vitor 
Hugo Feitosa Gonçalves

Câmara de Controle Interno

Tel: 2216-9629

Presidente: José Antonio Felgueiras da Silva

Integrantes Efetivos: Gil Marques Mendes, Jorge Ribeiro 
dos Passos Rosa e Mauro Moreira

Conselheiros Efetivos

Contadores: Ademilton Ferreira Dantas, Antonio Ranha da 
Silva, Carlos Alexandre de Paiva, Cezar Augusto Carneiro 
Stagi, Elias Costa Martins, Francisco José dos Santos Alves, 
Gil Marques Mendes, Ilan Rodrigues de Farias Renz, Jarbas 
Tadeu Barsanti Ribeiro, Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, José 
Antônio Felgueiras da Silva, Luiz Antônio Ochsendorf Leal, 
Luiz Francisco Peyon da Cunha, Mauro Moreira, Patrícia 
Januário de Sena Lemos Martins, Rafael da Silva Machado, 
Raimundo Aben Athar, Ril Moura, Samir Ferreira Barbosa 
Nehme, Vitor Hugo Feitosa Gonçalves e Waldir Jorge 
Ladeira dos Santos 
Técnicos em Contabilidade: Genaina Gama Lopes, 
Ivanildo Silva de Carvalho e Sônia Regina Cardoso Barbosa

Conselheiros Suplentes

Contadores: Cássia de Oliveira Silva, Claudia Marchioti 
Nicolau dos Reis, Edilson Conrado Ferreira Junior, Evandro 
Queiroz Glória, Fabiano Corrêa de Castro, Fernando Amil 
de Oliveira, Giovane Colli Santos, Jayme Pina Rocio, Jorge 
Luiz Rodrigues de Almeida, José Alves de Alvarenga, José 
Vicente de Paula, Josir Simeone Gomes, Magno Tarcísio de 
Sá, Manuel Domingues de Jesus e Pinho, Manuella Mariano 
Lopes Rodrigues, Marcos Diaz, Maria de Fátima Moreira, 
Paulo Buzzi Filho, Ricardo Lopes Cardoso, Sergio Arthur 
Ribeiro da Silva e Wanderley Wesley Nogueira Marques

Técnicos em Contabilidade: Damaris Amaral da Silva,  
Ellen de Oliveira Mello e Lacilda Mara Pereira Ferreira.

Vice-Presidência: Waldir Ladeira

Comunicação - Tel: 2216-9507   

Eventos - Tel: 2216-9542 

Jurídico - Tel:  2216-9500 

Câmara de Desenvolvimento Profissional

Tel: 2216-9529 

Presidente: Ilan Renz

Integrantes Efetivos: Francisco José dos Santos Alves, Ril 
Moura e Sônia Regina Cardoso Barbosa
Câmara de Pesquisa e Estudos Técnicos

Tel: 2216-9602

Presidente: Luiz Antônio Leal

Integrantes Efetivos: Antonio Ranha da Silva, Francisco 
José dos Santos Alves e Waldir Jorge Ladeira dos Santos
Câmara Operacional

Tel: 2216-9526

Presidente: Elias Costa Martins

Integrantes Efetivos: Cezar Augusto Carneiro Stagi, 
Genaina Gama Lopes e Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro
Câmara de Registro Profissional

Tel: 2216-6909 

Presidente: Ademilton Dantas

Integrantes Efetivos: Luiz Francisco Peyon da Cunha, 
Rafael da Silva Machado e Raimundo Aben Athar



nova.era.contabil.atmodigital.com


