
A FENACON NO CONTEXTO 

POLÍTICO, SOCIAL E 

EMPRESARIAL  BRASILEIRO



 Técnico em Contabilidade

 Faculdade

 Sede em São José dos Pinhais

 Conselheiro do CRC (três gestões)

 Vice Presidente Região Sul da Fenacon

 Presidente do Sescap Paraná (2 gestões)

 Diretor da Fenacon

 Diretor Financeiro do Instituto Fenacon

 Cadeira 29 da Academia

 Presidente da Fenacon

UM POUCO DE HISTÓRIA



QUEM SOMOS

ABRANGÊNCIA NACIONAL

 Sede em Brasília.

 Filiada à Confederação Nacional do Comércio - CNC.

 Agrega 37 sindicatos (Sescons e Sescaps) nos Estados e no

Distrito Federal.

GESTÃO SINDICAL

Milhares de dirigentes e colaboradores administram o sistema

 Entidade não-governamental, de livre adesão.

 Fundada em 26 de abril de 1991, na cidade de São Paulo, por oito

sindicatos, de sete Estados da Federação e um do Distrito Federal.



SEGMENTOS REPRESENTADOS

90 segmentos econômicos definidos como de prestação de

Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas

I- Empresas e Escritórios de Serviços Contábeis e Fiscais 

(organizados ou não sob forma de pessoa jurídica)

II- Empresas e Escritórios de Assessoria e Assistência

III- Empresas e Escritórios de Perícias e Avaliações

IV- Empresas e Escritórios de Consultoria

V- Sociedade de Advogados

VI- Empresas e Escritórios de Administração

VII- Empresas e Escritórios de Organização e Coordenação

VIII- Empresas e Escritórios de Serviços

IX- Associações, Clubes, Entidades Cooperativas

X- Agências de Informações e Pesquisas

XI- Holdings Societárias e Fundos Mútuos



As categorias econômicas representadas pelo Sistema 

Fenacon Sescap/Sescon apresentam os seguintes números:

Representados: aproximadamente 400.000 empresas

Empregos diretos: 4.500.000

Receita Operacional Líquida: R$ 238 bilhões

Impostos e taxas: R$ 2,38 bilhões

Gastos com pessoal: R$ 73,51 bilhões

Previdência Social: R$ 11,97 bilhões

FGTS: R$ 4,27 bilhões.

SESC: R$ 1,10 bilhões

SENAC: R$ 735 milhões

Participação no PIB: 6,47 %.

Fonte: Pesquisa Anual de Serviços , do IBGE,  para 2013

A FORÇA DO SISTEMA FENACON SESCAP/SESCON



LIDERANÇA NA REPRESENTATIVIDADE DO SETOR DE SERVIÇOS

 Desenvolvimento das MPEs

 Incentivo ao ambiente de negócios

 Geração de empregos

 Redução da burocracia e da carga tributária

 Fortalecimento das categorias representadas



 Orientação às empresas de serviços contábeis

 Legalização do MEI

 1ª. Declaração Anual

 Mais de 200.000 com empregados

 Site de apoio ao empresário contábil (www.portaldoempresáriocontabil.com.br)

FENACON – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

http://www.portaldoempresáriocontabil.com.br/


EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

 10.387.803 empresas optantes

 78.710 empresas de serviços contábeis

 5.451.240 Microempreendedores individuais

 24.506 MEI Contabilidade



ATUAÇÃO POLÍTICA

Fórum permanente das MPEs

Comitê interministerial de combate à burocracia

Grupos de trabalho sobre:

• Desbucrocratização

• Tecnologia e inovação

• Contabilidade

• eSocial

Congresso Nacional – Frente Parlamentar do Setor de Serviços



AGENDA POLÍTICA E LEGISLATIVA

Lançada pelo terceiro ano consecutivo, e com

presença de grande número de parlamentares

e representantes de entidades

•Proposições de interesse do Sistema

•Bandeiras defendidas

•Legislações mais justas e condizentes

“A agenda é a oportunidade de colocar as 
nossas angústias e necessidades em 

evidência”.
Mario Elmir Berti 



BANDEIRAS

• Diferença de ICMS cobrado nas fronteiras estaduais - (% quanto 
representa essa receita para estados e municípios);

• Novas normas para participação das MPEs em licitações públicas;

• Retenção de INSS – maior que o valor a pagar;

• Multas diferenciadas sobre obrigações acessórias;

• Simples Rural;

• Abatimento de investimentos em máquinas e equipamentos;

• Simples Social 

APERFEIÇOAMENTO 
DO ESTATUTO DA 
MICROEMPRESA E 

DA EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE. 

• Apoio a Frente Parlamentar de Serviços

• Melhoria do ambiente de negócios

• Ampliar o relacionamento com as esferas de poder

DEFESA DO SETOR DE 
SERVIÇOS 

• Simplificação de procedimentos; 

• Melhor distribuição da renda;

• Aprimoramento nas relações do trabalho.

APERFEIÇOAMENTO 
DA LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA. 



BANDEIRAS

• Liberdade e autonomia sindical;

• Manutenção e ampliação das conquistas da FENACON e seus 
Sindicatos representados;

• A FENACON é contra todo e qualquer projeto de lei que interfira 
na autonomia sindical.

DEFESA DA 
ORGANIZAÇÃO 

SINDICAL

•Atualização de valores e limites de opções de regimes tributários, de 
forma periódica

REDUÇÃO DA CARGA 
TRIBUTÁRIA

• Simplificação do procedimento de registro, manutenção e baixa 
de empresas;

• Simplificar os procedimentos das obrigações perante os órgãos 
públicos em todas as esferas;

• Ressarcimento de investimentos realizados em função de 
exigências do Poder Público em máquinas e equipamentos;

DESBUROCRATIZAÇÃO 
E  DESENVOLVIMENTO



ASSUNTOS DE INTERESSE DOS SEGMENTOS

Atualmente a FENACON acompanha a tramitação de mais de 100
projetos de lei, entre os quais:

PLP 129/2007 - Dep. Guilherme Campos (PSD/SP) - Dispõe sobre a decadência do direito de a Fazenda 

Pública proceder ao lançamento tributário, reduzindo para dois anos os prazos a que se referem o § 4º do art. 

150 e o caput do art. 173, ambos da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 denominado Código Tributário 

Nacional, elaborado na década dos anos sessenta do século passado, tendo entrado em vigor em 1º de 

janeiro de 1967, não tendo mais cabimento que os contribuintes sejam obrigados a esperarem cinco anos 

para terem certeza de que sua conduta fiscal é a correta.

PL 411/2007 - Ex - Senador Antônio Carlos Magalhães (PFL/BA) - Estabelece normas gerais para a

simplificação do procedimento de registro de empresários e pessoas jurídicas. A matéria, amparada

pelo diagnóstico do Banco Mundial, que aponta o excesso de burocracia como um dos principais entraves ao

nosso desenvolvimento, pretende de simplificar os procedimentos de registro e cancelamento de empresas

no País e assim descentralizar a administração do CNPJ, reunindo os cadastros de contribuintes em todos os

níveis da Federação e facultando a todos os órgãos fiscalizadores o acesso às suas informações .



ASSUNTOS DE INTERESSE DOS SEGMENTOS

PL 5099/2009 – Dep. Jefferson Campos (PTB/SP) - Permite que pequenas empresas prestadoras de

serviços e profissionais autônomos possam manter como sede da empresa sua própria residência. Este

projeto visa facilitar a abertura de novas empresas e até mesmo a legalização de muitas que operam de

forma ilegal, gerando prejuízos à Secretaria da Receita Federal, ou seja, o Brasil sofre por causa de uma

legislação que necessita ser revista ou aperfeiçoada.

PL 6308/2009 - Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) - Aumenta o valor da parcela do lucro real, presumido

ou arbitrado sujeito à incidência de adicional de imposto de renda. A limitação do valor em R$ 20.000,00

(vinte mil reais), para incidência do adicional de imposto de renda, encontra-se defasado com a realidade

econômica atual. A falta de atualização desse valor provoca um desequilíbrio econômico nas empresas

optantes pelo lucro real, presumido e arbitrado.

.

INDICE INPC TR POUPANÇA SELIC CDI IGPM IPC IPCA IGP-DI

Valor corrigido 59.000 36.000 90.000 250.000 251.000 83.000 57.000 58.000 83.000



ASSUNTOS DE INTERESSE DOS SEGMENTOS

PLS 317/2012 - Senador Romero Jucá (PMDB/RR) - Altera a redação do art. 13 e do inciso I do art. 14

da Lei nº 9.718/98 (que altera a legislação tributária federal), para aumentar, de R$ 48.000.000,00

(quarenta e oito milhões de reais) para R$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de reais), o limite da

receita bruta anual da empresa que pode optar pelo regime de lucro presumido para tributação pelo

imposto de renda.

PL 4303/2012 - Dep. Laercio Oliveira (SD/SE) - Permite as empresas do simples se constituírem sob a

forma de Sociedade Anônima. Este projeto pretende revogar e acrescentar artigos na Lei nº 6.404, de 15

de dezembro de 1976 para criar o “Regime Especial da Sociedade Anônima Simplificada” (“RE-SAS”).

Determina, também, a sujeição da Sociedade Anônima Simplificada ao tratamento tributário diferenciado,

simplificado e favorecido aplicável, nas hipóteses daquela lei, às microempresas e às empresas de

pequeno porte, na forma também da Lei Complementar 123/2006. A lei proposta é também necessária,

porque as formas de organização jurídica da pequena e média empresa, atualmente disponíveis, são

incapazes de alcançar os fins a que foram projetadas. Não se trata de aboli-las; ao contrário, mas

apenas de constituir mais um “caminho” à organização da pequena e média empresas e de fomentar a

liberdade de escolha.



ASSUNTOS DE INTERESSE DOS SEGMENTOS

PL 7512/2014 Dep. Laercio Oliveira (SD/SE) - A presente norma dispõe sobre a extinção de créditos

tributários relativos ao descumprimento da obrigação de entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –GFIP.

PL 4314/2012 Dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) - Esta lei revoga o inciso XIV, do artigo 9.º da Lei no

9.613, de 03 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens,

direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei;

cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para tornar mais eficiente à persecução

penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Com este projeto quem eventualmente presta serviços, sem

envolvimento ou conhecimento, não pode ser responsabilizado por “lavagem de dinheiro”.

PLC. 125/2015 (PLP 25/2007) Dep. Barbosa Neto (PDT/PR) - Altera a Lei Complementar 123/2006, para

reorganizar e simplificar a metodologia de apuração do imposto devido por optantes do Simples

Nacional.

** Matéria aprovada na Câmara e tramitando no Senado, tendo como relatora a senadora Marta Suplicy (PMDB/SP)



 Prazos de pagamento de impostos e obrigações sociais.

 Redução do valor das multas sobre obrigações acessórias.

 Retenção do PIS, da COFINS e da Contribuição Social - notas fiscais acima

de R$ 5.000,00.

 ISS pelo valor da administração e não do serviços.

 INSS sobre adiantamento de resultados pagos a sócios.

 ISS Fixo – Lei Complementar 116.

 Distribuição de lucros aos sócios

REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA E DESBUROCRATIZAÇÃO



Conscientização da sociedade sobre os impostos embutidos nos

preços das mercadorias (Feirão de Impostos).
Impostômetro

CAFÉ

36,52%

CERVEJA EM LATA

56%

DETERGENTE

40,5%

BRINQUEDOS

41,98

REFRIGERANTE

47%

TELEVISÃO

38%

LEITE LONGA VIDA

33,63%

SHAMPOO

52,33%

BISCOITO

38,5%

FERRO DE PASSAR

44,35%

CACHAÇA

83,07%

CREME DENTAL

42%

http://www.impostometro.com.br/


CONQUISTAS PARA O EMPRESARIADO BRASILEIRO 

- Antecipação do Programa IRPF

- Aprovação da LC 139/2011, alterando a Lei Geral da MPE

- Escrituração Fiscal Digital – PIS/Cofins

- MP 575 – multas sobre obrigações acessórias

- Secretaria da Micro e Pequena Empresa

- Anulação das multas da GFIP

- PIS/Cofins – mobilização contra unificação

- Redesim

- Anexo III do Simples Nacional

- Microempreendedor Individual



METAS

 Reforma Tributária (arrecadação mensal/controles – sonegação)

 Representação junto a SESC e SENAC

 Correção do valor do adicional do imposto de renda, de 20 mil para 70 mil

 Reforma trabalhista

 Unificação e revisão do calendário de obrigações acessórias

 FGTS – 10% - Multa – Respeito ao contribuinte.

 Aviso prévio proporcional – micro e pequenas empresas. E o FGTS?

 Desburocratização – abertura, legalização e baixa de empresas

 Defesa dos direitos e prerrogativas dos profissionais contábeis

 Lei 12.683/2012 – COAF – Informe movimentação financeira suspeita

 Aperfeiçoamento da REDESIM



PARCERIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

SENAC

CFC

Empresas de Software –
Homolognet

INSS

DNRC

CGSN - RFB

ITI

SEBRAE

Juntas Comerciais 
Receitas Federal, 

Estaduais e 
Municipais

Federações do 
Comércio;

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

MDIC – Min. do 
Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio

MPS – Min. da 
Previdência Social

MTE – Min. do Trabalho e 
Emprego



COMUNICAÇÃO COM OS SEGMENTOS REPRESENTADOS

A Fenacon mantém diversos canais de comunicação com os segmentos 

representados pelo Sistema Sescon/Sescap, entre eles:

 Revista Fenacon – edição bimestral, com tiragem de 38.000 exemplares

 Fenacon Notícias

 Press clipping

 Site – www.fenacon.org.br

 Facebook

 Twitter - @fenaconfed

http://www.fenacon.org.br/




Criado em 2010

Objetivos:

 realizar ações de cunho cultural

 estudos

 pesquisas 

 tecnologia (certificação digital)

 treinamentos



Sede em Brasília

Credenciamento de AR – Autoridade de Registro

8 ARs – Fenacon, Santa Catarina, Grande Florianóplois, Minas Gerais, Paraná,

Ceará, Bahia e Goiás

Trabalhando para transformar todos os SFs em Autoridade de Registro - AR

Total de comissões repassadas aos SFs: R$ 6.104.294,26

Emissão de Certificados Digitais

Carteira de Identidade Profissional do Contabilista

Livros Digitais – autenticações

Convênio Juntas Comerciais – Cessão de 2 e-cpf e 1 certificado-servidor para cada

uma das Juntas Comerciais. Ateste de documentos recebidos

Convênio OAB



REPRESENTAÇÕES DA FENACON EM OUTRAS INSTITUIÇÕES:

 CNC - CONDEFERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO

 Câmara de Serviços Terceirizáveis - CNC

 SPED – Sistema Público de Escrituração Digital

 Fórum Permanente das Microempresas e das Empresas de Pequeno

Porte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

 Comitê Gestor da REDESIM

 Comitê interministerial de combate a Burocracia

 Grupo de Trabalho do eSocial



A FENACON

Qualquer reforma passa empresas Contábeis. 98% são atendidas

Controle e operacionalização de todas as obrigações acessórias e principais
exigidas.

Processamento de toda a arrecadação tributária do país.

Orientação e atendimento a todas as fiscalizações.

Orientação e execução de todas as aberturas, legalizações e encerramentos de
empresas.



RESGATE DA CONTABILIDADE

 Resgate da importância e da verdadeira contabilidade

 Conscientização dos empresários contábeis e dos seus clientes

 Pra que estudamos? Pra fazer DARF?

 Resgate da imagem da Contabilidade

 Contabilidade simplificada – proposta FENACON



Reflexão

Depois de tudo o que foi apresentado aqui,  vocês, empresários 

contábeis, têm a exata noção da representatividade

econômica, política, social e empresarial que temos em nossas 

mãos?



O QUE POSSO FAZER PARA FICAR AINDA MELHOR?

 Devolver para a profissão aquilo que ela me proporciona;

 Decisão sobre Contribuição Sindical Simples (antes de perguntar se é

legal, pense nos benefícios);

 Desafios foram feitos para ser superados;

 Obstáculos devem servir de degraus;

 Fazemos parte de um segmento em franca expansão (vender

soluções).



CAMPO VASTO

USAR O BOM SENSO

GOSTAR DO QUE FAZ (CONHECER)

ENTENDER NOSSA MISSÃO

VALORIZAR A ATIVIDADE E O QUE ELA NOS PROPORCIONA.

EU TENHO A CHAVE



PARA OBTER ALGO QUE 
VOCÊ NUNCA TEVE, 

PRECISA FAZER ALGO 
QUE VOCÊ NUNCA FEZ!

Chico Xavier



Cadastre-se em nosso site e 

receba nossos informativos:

www.fenacon.org.br

Siga-nos nas redes sociais:

Facebook

Twitter - @fenaconfed

http://www.fenacon.org.br/


Setor Bancário Norte

Quadra 2 - Bloco F - Lote 12 - Salas 904 a 912

Edifício Via Capital

Asa Norte, Brasília/DF CEP: 70.040-000

Telefax: (61) 3429-8400

E-mail: fenacon@fenacon.org.br

Setor Hoteleiro Sul

Quadra 06, bloco C, conjunto A, 11º andar, salas 1102 a 1108
Edifício Brasil XXI
Asa Sul – Brasília/DF CEP.: 70.316-109
Tel.: (61)3105 – 7500
E-mails: institutofenacon@institutofenacon.org.br 

ou atendimento@institutofenacon.org.br


