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Coquetel de lançamento do Jornal 
Sindinova reCebe Grande PúbliCo

Sindinova reCebe Preview Fórum
de inSPiraçõeS verão 2015

vertiGem diGital - 
Porque aS redeS So-
CiaiS eStão noS divi-
dindo, diminuindo e 
deSorientando
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Na era dos smartphones, tablets, redes 
sociais, será que dá para ter privacida-
de? Ou até mesmo querer privacidade?

VEJA MAIS > PG 06

Em clima de satisfação e entusiasmo, foi realizado na noite de 02 de Outubro, o Coquetel de Lançamento do novo periódi-
co desenvolvido pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana, o Jornal Sindinova. O evento 
recebeu grande público, interessado em conhecer e prestigiar a primeira edição do jornal.

A entrevistada desta edição é Hele-
na Glória Esteves, diretora da Sele-
na Calçados, empresa que está no 
mercado há 15 anos. A empresária 
fala da sua trajetória industrial, que 
começou como secretária de fábrica.

VEJA MAIS > PG 04

A Assintecal - Associação Brasileira das 
Empresas de Componentes para Cou-
ro, Calçados e Artefatos divulgou, no 
final de setembro, o balanço do setor 
calçadista dos primeiros sete meses do 
ano. De acordo com a análise, o Polo de 
Nova Serrana registrou movimentação 
negativa no mês de julho em compara-
ção a junho, com queda de 4,22%.

VEJA MAIS > PG 03

O Preview Fórum de Inspirações Verão 2015, realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Cou-
ro, Calçado e Artefatos (Assintecal), com apoio do Sebrae e do Sindinova, foi uma atração à parte na noite do Coquetel de 
Lançamento do Jornal Sindinova.

VEJA MAIS > PG 03

nova Serrana re-
GiStrou movimen-
tação neGativa no 
Cenário eConômiCo 
CalçadiSta

VEJA MAIS > PG 05
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O Polo Calçadista de Nova Ser-
rana pode se orgulhar das 
ações que vêm sendo de-

senvolvidas pelo seu Sindicato. O 
Sindinova tem buscado promover 
eventos que agreguem valor ao em-
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DE 10 ÀS 19H
EXPOMINAS-BH
W W W . F E N O V A . C O M . B R

Apresente sua marca e 
faça negócios na maior 
feira de calçados de 
Minas Gerais.

Realização:

“O Sindinova não se responsabilidade pela qualidade dos serviços prestados pelas empresas anunciantes deste periódico”

presário e às empresas do setor. 
No início do mês foi realizado o 

Preview Fórum de Inspirações Ve-
rão 2015, evento realizado em par-
ceria com a Assintecal, que apresen-
tou as tendências para o verão 2015; 
na última semana houve o Minas 
Trend, em Belo Horizonte, que con-
tou com 4 empresas de Nova Serra-
na, lançando suas coleções em um 
estande coletivo do Sindinova. Es-
tas são apenas duas das ações que 
vêm sendo criadas como forma de 
fomentar a indústria e trabalhar em 
prol do aumento da competitivida-
de do nosso Polo, e que são abor-
dadas, mais detalhadamente, nas 
páginas deste periódico.

O Jornal Sindinova destaca ain-
da a Campanha contra a Dengue, 
desenvolvida pela Secretaria de 
Saúde do Município e amplamente 
apoiada pelo Sindicato das Indús-
trias. Com a aproximação do perí-
odo chuvoso, os riscos de prolifera-
ção da doença são maiores e é dever 
de todo cidadão entrar nesta luta. 

Nesta edição você conhece tam-
bém novos colunistas convidados, 
que trazem textos interessantes so-
bre o universo que permeia a fabri-
cação de calçados.

Nossa segunda edição, produzi-
da com dedicação, para você, leitor. 
Boa leitura e grande abraço.
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eStande Coletivo do Sindinova lança ColeçõeS
no minaS trend

Do dia 08 ao dia 10 de Outu-
bro, as marcas Analima, Du-
bbele, Júlia Mezzetti e Lara 

Mello, do Polo de Nova Serrana, lan-
çaram o Preview de Inverno no Mi-
nas Trend, no Expominas, em Belo 
Horizonte, que tem por objetivo 
mostrar, em primeira mão, as ten-

dências da moda, e tornou um dos 
principais eventos de pré-lançamen-
tos, alterando o calendário da moda 
brasileira.

Para o Sindinova, apoiar a parti-
cipação no Minas Trend é uma forma 
de fortalecer o Polo, já que o evento 
é uma plataforma de lançamentos de 

Helena Maria de Souza, proprietária da marca Lara Melo, participando do Minas Trend

Sindinova reCebe Preview Fórum
de inSPiraçõeS verão 2015

Baseado em notícia veiculada pela Assintecal

nova Serrana reGiStrou
movimentação neGativa no Cenário 

eConômiCo CalçadiSta

A Assintecal - Associação Brasilei-
ra das Empresas de Componen-
tes para Couro, Calçados e Arte-

fatos divulgou, no final de setembro, 
o balanço do setor calçadista dos pri-
meiros sete meses do ano. De acordo 
com a análise, o Polo de Nova Serrana 
registrou movimentação negativa no 
mês de julho em comparação a junho, 
com queda de 4,22%. No acumulado 
de sete meses, o déficit foi ainda maior, 
da ordem de 30,73% no movimento 
das esteiras de produção, e de 40,16% 
nos últimos 12 meses, em comparação 
com igual período anterior.  

Conforme o IAPC (Índice Assintecal 
de Produção Calçadista), de janeiro a 
julho deste ano, o setor registrou alta 
de 0,15% na produção. Isoladamente 
no mês de julho, em comparação a ju-
nho, a alta foi de 11,76%. No acumula-
do dos últimos 12 meses, porém, em 
comparação com os 12 meses anterio-
res, houve queda de 2,91%. 

“O aumento da atividade produti-

va em julho foi superior à expectativa 
das empresas, que era de 7,5% de alta”, 
sustenta Marcelo Nicolau, presiden-
te da entidade. Nicolau aponta que a 
desvalorização cambial, na medida em 
que possa estimular as exportações e 
inibir as importações, poderá ter um 
efeito positivo ao longo dos próximos 
meses. “As turbulências econômicas 
e políticas, tanto no cenário nacional 
quanto internacional estão provocan-
do restrição na atividade produtiva do 
setor calçadista. A aparente retomada 
de crescimento no início de 2013 deu 
lugar a uma trajetória de estabilização 
na produção”, explica.

Os números apresentados no Índi-
ce Assintecal de Produção Calçadista 
(IAPC) são elaborados pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) a partir da coleta de infor-
mações encaminhada por aproxima-
damente 200 empresas do setor cal-
çadista presentes nos principais polos 
produtivos do país.

política e o engajamento em causas 
sociais. “É uma apresentação bastante 
subjetiva, não mostramos nenhum par 
de sapatos nos slides, nosso interesse é 
despertar para um novo olhar, a partir 
das imagens apresentadas”, explica o 
consultor. Os participantes do evento 
conheceram as cores da temporada, 
sugestões de materiais, texturas, es-
tampas e afins, que serão sucesso no 
momento em que chegarem às vitri-
nes. Para Barbieratto, o objetivo do 
Fórum é trazer ao Polo de Nova Ser-
rana informação de moda e compor-
tamento antecipadamente, justamente 
no período em que as empresas devem 
começar a se organizar para iniciar o 
planejamento de suas coleções.

No dia seguinte, das 8h às 12h acon-
teceu a Oficina de Criação, com o tema 
“Inspirações para um Mercado Popu-
lar”, também com Victor Barbieratto. 

O Preview Fórum de Inspirações 
Verão 2015, realizado pela As-
sociação Brasileira das Em-

presas de Componentes para Couro, 
Calçado e Artefatos (Assintecal), com 
apoio do Sebrae e do Sindinova, foi 
uma atração à parte na noite do Co-
quetel de Lançamento do Jornal Sindi-
nova. Os convidados presentes tiveram 
a oportunidade de prestigiar a palestra 
do Consultor de Núcleo de Design da 
Assintecal, Victor Barbieratto, que apre-
sentou as tendências para o verão 2015, 
com a palestra “Inspirações de Moda e 
Design para o segmento de componen-
tes, calçado e confecção”.

Na ocasião, o consultor apresentou 
a temática “Caminhos”, que é dividi-
da em três conceitos. De acordo com 
Barbieratto, a ideia parte de um nacio-
nalismo inédito, fruto de inúmeros fa-
tores como o aumento da consciência 

Consultor de Núcleo de Design da Assintecal, Victor Barbieratto

moda não apenas para as grifes que 
desfilam, mas também para cada 
uma das marcas que figuram no sa-
lão de negócios. Lara Mello, uma das 
marcas de Nova Serrana presente no 
evento pela 4ª vez, apresentou novi-
dades na linha de rasteira em couro, 
para o Verão, e sapatilhas, já para o 

Preview de inverno. Helena Maria 
de Souza, proprietária da indústria, 
contou que detalhes em metais, pe-
drarias e brilho encheram as vitrines 
no Minas Trend. “Estava tudo lindo 
e vale muito a pena participar, pois 
divulga e fortalece a nossa marca”, 
afirma. 



PG 4 17/Outubro/2013   –   Jornal Sindinova

entreviSta
Helena Glória Esteves é diretora da Selena Calçados, empresa que dirige ao lado dos irmãos

Sebastião Esteves e José Roberto Esteves. A empresária, que está no setor calçadista há 15 anos,
fala da sua trajetória industrial, que começou como secretária de fábrica.

Helena Glória Esteve, diretora da Selena Calçados

JS – Fale um pouco sobre a história 
e trajetória da sua empresa.
Eu trabalhava como secretária de fá-
brica e, a partir da experiência que 
adquiri, veio o interesse em começar 
meu próprio negócio, já que meu ir-

mão, que é sócio na fábrica, já tinha 
experiência na produção.

JS – Por ser uma empresa familiar, 
aparecem conflitos? Como geri-los?
Nestes 15 anos nunca houve nenhum 

conflito entre nós porque a empresa é 
dividida em setores e cada um cuida e 
gerencia o seu departamento. O mais 
importante é prevalecer o respeito.

JS – Qual a linha de produto que 
trabalha?
Trabalhamos com a linha adventure, 
principalmente confeccionada em no-
buck, que é uma das várias classifica-
ções do couro, sendo 70% da nossa 
produção de calçados masculinos e 
30% femininos. 

JS – Quando houve a crise econômi-
ca que atingiu vários países, inclusi-
ve o Brasil, a sua empresa criou al-
guma estratégia para se fortalecer?
Acreditamos que, embora a crise exis-
ta, trabalhando o modelo certo, é pos-
sível se manter. Nosso diferencial é fo-
car na qualidade e conforto. Sabemos 
que, qualquer pessoa, ao comprar um 
produto que se sinta bem, priorizará 
aquela marca em compras futuras e 
esse é nossa estratégia, fidelizar pela 

qualidade e conforto.

JS - Quais as expectativas e planos 
para a fábrica em 2014?
Sempre buscamos investir em maquiná-
rio, embora, de modo geral, a expectativa 
para o próximo ano não seja das melho-
res, tendo em vista a realização de gran-
des eventos, como a Copa do Mundo. 
Vamos também lançar uma coleção femi-
nina, com design arrojado. Nosso objeti-
vo é chegar a 50% de produção feminina. 

JS - Como é sua relação com o Sin-
dinova? Participa dos eventos, cur-
sos e benefícios?
Buscamos sempre participar. Os 
cursos de capacitação são muito 
importantes, já que boa parte dos 
nossos funcionários não tem cur-
so superior, então, as capacitações, 
agregam muito valor ao nosso qua-
dro de funcionários. Muitos já subi-
ram de cargo na empresa porque se 
capacitaram em cursos oferecidos 
pelo Sindinova.

SeCretaria de Saúde Pede aPoio do emPreSariado no Combate à denGue

Com a proximidade do período 
chuvoso, a Secretaria de Saúde do 
Município, através da Epidemio-

logia, lança uma forte campanha de 
prevenção contra a dengue. A medida 
visa capacitar um funcionário de cada 
empresa sobre a atenção e cuidados 
necessários para evitar a proliferação 
do mosquito transmissor da doença. 

A campanha começou no início do 
mês, através de um comunicado junto 
às empresas associadas ao Sindinova, 
mas, de acordo com Solange dos San-
tos Delavale, coordenadora da Den-

gue, até o momento, apenas uma em-
presa aderiu à iniciativa. “Precisamos 
da união das empresas com a Secreta-
ria de Saúde, porque quando as chuvas 
começarem vai ficar muito mais difí-
cil!”, afirma a coordenadora, que expli-
ca que em apenas duas horas de chu-
va, centenas de novos focos de dengue 
são criados e, em uma semana, novos 
mosquitos podem infectar as pessoas, 
o que culminará em afastamentos do 
trabalho e, consequentemente, prejuí-
zos aos próprios empresários. “Se cho-
ver apenas uma noite, temos trabalho 

para 1 mês inteiro”, enfatiza.
A ação de prevenção pode ser feita 

através de palestras com os funcioná-
rios, como já aconteceu em ocasião da 
realização de algumas SIPATI ś, mas os 
empresários que não tiverem interesse 
em realizar esta pausa para a palestra, 
podem apenas disponibilizar um fun-
cionário que será capacitado em 15 
minutos. Delavale explica ainda que é 
necessário que o trabalhador seja edu-
cado para a prevenção e possa trans-
mitir o conhecimento para os colegas 
e também em casa. “Não adianta a em-

presa esta limpa, mas a residência não. 
Por isso é necessário esse trabalho de 
educação para a dengue”, reforça. 

A Epidemiologia disponibilizará 
material gráfico com instruções, além 
de um DVD com uma apresentação so-
bre o assunto. O material poderá ser 
usado como melhor convier à empre-
sa. A Secretaria pede o apoio de todos 
os empresários de Nova Serrana na re-
alização desta campanha. Basta enviar 
um e-mail para o endereço: dengue@
novaserrana.mg.gov.br e agendar a vi-
sita dos agentes.
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Coquetel de lançamento do Jornal Sindinova
reCebe Grande PúbliCo

Em clima de satisfação e entusias-
mo, foi realizado na noite de 02 de 
Outubro, o Coquetel de Lançamen-

to do novo periódico desenvolvido pelo 
Sindicato Intermunicipal das Indústrias 
de Calçados de Nova Serrana, o Jornal 
Sindinova. O evento recebeu grande pú-
blico, interessado em conhecer e pres-
tigiar a primeira edição do jornal, que 
será segmentado, com abordagem vol-
tada, principalmente, para questões de 
interesse do setor calçadista, como Eco-
nomia, Mercado, Novas Tecnologias, 
Moda e Design e Empreendedorismo. 
Profissionais capacitados nestas áreas 
colaboram desenvolvendo textos que le-
vam informação de qualidade ao leitor.

Estiveram presentes, além de mem-
bros da diretoria do Sindicato e em-
presários do Polo, autoridades locais, 
como alguns vereadores e o Presidente 
da Câmara, Sr. Dete do Catoco. O Pre-

feito Municipal, Sr. Joel Martins, foi re-
presentado pelo Chefe de Governo da 
Prefeitura, Sr. Maurício Lacerda, acom-
panhando do Secretário de Relações Ju-
rídicas do Município, Sr. Elder Gontijo.

De acordo com o presidente do 

Sindicato, Sr. Pedro Gomes da Silva, o 
objetivo do Jornal Sindinova é suprir 
a carência do empresário do Polo Cal-
çadista de Nova Serrana em receber 
informações sobre assuntos que afe-
tam diretamente sua área de atuação. 

“O empresário precisa ter acesso à 
informação que é de seu interesse di-
reito e o nosso jornal vai estar atento 
a algumas questões importantes que 
acontecem em todas as esferas de po-
der, municipal, estadual e federal, para 
manter o empresário atualizado, além 
de divulgar eventos e ações do Sindica-
to”, explica o presidente.

O Gerente do Senai, Hernani Carva-
lho, que também marcou presença no 
lançamento, parabenizou o Sindinova 
pela iniciativa. “Esse jornal será muito 
importante, não somente para o em-
presário, mas para toda comunidade, 
que terá acesso a essas informações. As 
colunas são muito interessantes e vão 
contribuir para divulgar ainda mais o 
Polo”, reforça.

A distribuição do jornal será gratuita. 
As empresas da cidade, além de hotéis e 
restaurantes, receberão o informativo. 

Empresários do Polo e convidados marcaram presença no evento



PG 6 17/Outubro/2013   –   Jornal Sindinova

“temoS que reSiStir a tranSFormar a vida diGital 
em reliGião”, diz eSCritor

diCaS de leitura - Colunista convidado desta edição: Adriana Souza

Adriana Souza, gerente administrativa do Sindinova, graduada em Administração,

Pós em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral.

Autor do recém-lançado “Verti-
gem digital - porque as redes 
sociais estão nos dividindo, di-

minuindo e desorientando”, e do “O 
Culto do Amador - como a internet está 
matando a nossa cultura”, lançado em 
2007, Andrew Keen critica a maneira 
inapropriada de compartilhamento de 
dados pessoais nas redes sociais. Na 
era dos smartphones, tablets, redes so-
ciais, será que dá para ter privacidade? 
Ou até mesmo querer privacidade? O 
autor critica o compartilhamento de 
dados pessoais, que se tornou quase 
uma obrigação neste mundo cada vez 
mais conectado.

“Eu não quero compartilhar meus 
dados mais íntimos, que saibam onde 
estou, o que eu leio, vejo ou ouço, 

Com certeza vocês já ouviram falar 
do Street Style (moda de rua, em 
inglês), porém, poucas pessoas 

sabem, de fato, o que essa expressão 
significa e o quanto ela é importante 
na moda atual!

Esse trabalho é feito com extremo 
cuidado, aos poucos vão se achan-
do indivíduos em meio a multidões, 
cheios de personalidade e estilo pró-
prios. Os resultados são belas fotogra-
fias que inspiram, a todo o momento, 
pessoas do mundo todo. 

Pessoas, cores, culturas, natureza, 
inspirações do mundo, a rua... A moda 
é tudo aquilo que está porta à fora.

Aos poucos a moda vem se demo-
cratizando, juntando todos os estilos e 
formando um só, o meu estilo, o seu 
estilo... o  nosso estilo!!

quem são meus amigos, o que eu fiz 
e o que vou fazer. Compartilhar é uma 
escolha. Nós queremos criar um mun-
do, uma plataforma em que vivemos 
onde compartilhamos tudo, ou que-
remos um mundo em que mantemos 
nossa autonomia, nossa dignidade, 
nosso mistério, nossos segredos como 
indivíduos?”, indaga Keen.

O escritor explica que nós somos 
definidos por nossos mistérios, não 
pelo que as pessoas sabem sobre nós, 
e precisamos preservar certas coisas 
dos olhos do público para manter nos-
sa dignidade. “Todos têm esse desafio 
de saber o que devem ou não compar-
tilhar, o que traz benefícios para o seu 
trabalho, sua carreira, sua identidade, 
sua reputação”, diz.

Andrew Keen tem conta no Twit-
ter, mas não se rende ao Facebook. “É 
possível usar o Facebook de maneira 
apropriada. Eu só não gosto dele por-
que me incomoda ver as pessoas reve-
lando tanto de si mesmas de maneira 
inapropriada”, declara. Ele diz que o 
Twitter não pede tantas informações 
sobre a vida das pessoas, mas outras 
redes, como Facebook e Foursquare 
podem ser bastante perigosas. “Muitos 
de nós são viciados, não resistem a um 
“check-in”. Mas, ao fazer um check-in 
no Foursquare, você está dizendo ao 
mundo onde você está, está dizendo 
aos ladrões que você não está em casa. 
Então, é muito perigoso. Precisamos 
resistir a transformar o estilo de vida 
digital em uma religião”, explica.

Keen alerta que o perigo vem tam-
bém do modelo de negócios gratuito 
do Facebook e do Google. “Quando 
se usa Google+ e Facebook de graça, 
a única maneira de essas empresas ga-
nharem dinheiro é vendendo nossos 
dados aos anunciantes”, diz.

Por mais que um indivíduo tenha 
muitos amigos em uma rede social, 
Keen afirma que a vida neste século 
é isolada por causa da internet. “Por 
trás da vida social, quando você tira a 
capa e revela o que realmente há, ve-
mos cada vez mais solidão, alienação, 
atomização, fragmentação. Portanto, 
a internet é, ao mesmo tempo, causa 
e consequência da natureza solitária, 
fragmentada e isolada da vida no sé-
culo XXI”.

a moda daS ruaS

moda e deSiGn - Colunista convidado desta edição: Paula Pessoa

Sócia e designer das empresas Amaia e Massey Calçados.

Master em design de calçados pelo Instituto Europeu de Design - Barcelona

Pós-graduada em Gestão com ênfase em Marketing – Fundação Dom Cabral

Bacharel em Administração – Puc Minas
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uma nova Forma de ComPetir

obriGaçõeS aCeSSóriaS
Uma crítica ao modelo 

buSCa Pela ComPetitividade - Colunista convidado desta edição: Lázaro Luiz Gonzaga

presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas e empresário do setor farmacêutico, presidente do Sistema

Fecomércio Minas, SESC, SENAC Minas e do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos

do Estado de Minas Gerais (Sincofarma)

eConomia - Colunista convidado desta edição: Jordana de Freitas Bueno 

Coordenadora Ajunta do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Nova Serrana – FANS 

Contato: jordanacontabil@gmail.com 

A busca de um novo posiciona-
mento de mercado vem sen-
do o foco dos trabalhos reali-

zados pelo Sebrae junto à indústria 
calçadista de Nova Serrana nos últi-
mos cinco anos. Essa estratégia foi 
construída a partir de estudos sobre 
as tendências mundiais de consumo 
de calçados e de pesquisas realiza-
das nos maiores e principais polos 
do setor no Brasil e no exterior.

Com base nessa ampla base de 
conhecimento, o Sebrae propôs aos 
calçadistas de Nova Serrana uma 
nova forma de competir, baseada 
na eficiência de resposta rápida ao 
mercado e na oferta de serviços de 
qualidade acoplados aos produtos.

Nesse projeto de reposiciona-

Em meio a tantas pesquisas e es-
tatísticas, comumente nos depa-
ramos com informações relacio-

nadas com a gravidade do peso da alta 
carga tributária brasileira refletida em 
nossa economia. Diversos setores da 
sociedade discutem a respeito, os eco-
nomistas utilizam a expressão “peso 
morto” fazendo referência aos reflexos 
que a tributação causa, incidindo so-
bre o custo dos produtos colocados à 
disposição para consumo e, nesses ca-
sos, existem vários estudos dispostos 
a avaliar quais os impactos dos custos 
em nosso sistema econômico. 

Nesse tipo de estudo é levado à so-
ciedade o que a legislação tributária 
denomina obrigação principal, que se 
correlaciona ao valor do tributo em 
sua totalidade, nesse momento, acon-
tece a diferenciação da obrigação aces-

mento competitivo do polo, reali-
zamos diversas ações para o desen-
volvimento do design, melhoria da 
logística, ampliação de mercado, 
aprimoramento da gestão, inova-
ção e tecnologia das empresas. 

No início deste ano, o Sebrae inau-
gurou o Centro de Serviços de Nova 
Serrana. O objetivo é reforçar as 
ações para melhorar a competitivida-
de da cadeia produtiva do setor calça-
dista, pelo aprimoramento da gestão 
e da tecnologia das micro e pequenas 
empresas, pela promoção do empre-
endedorismo e do desenvolvimento 
de setores do entorno como comér-
cio, serviços, alimentos e turismo.

O Centro de Serviços é uma es-
tratégia de atendimento persona-

lizado para arranjos produtivos 
locais (APL) do estado. Em Nova 
Serrana, o empreendedor tem aces-
so a serviços de orientação sobre 
abertura e gestão de negócios; aten-
dimento nas áreas de marketing, fi-
nanças e recursos humanos, além 
de cursos, oficinas, clínicas tecno-
lógicas e palestras gerenciais. Tudo 
ajustado às demandas e necessida-
des específicas de desenvolvimento 
do APL. 

É importante destacar que todas 
essas iniciativas só têm sido possí-
veis graças ao apoio de entidades 
locais, como o Sindinova, parceiro 
de longa data do Sebrae na estraté-
gia de reforço competitivo do setor 
calçadista de Nova Serrana.

sória, que consiste em práticas de ativi-
dade obrigatórias pelos contribuintes, 
de maneira a comunicar a quem é de 
direito, o pagamento dos tributos. 

Há pouco tempo o Brasil entendeu 
que é preciso discutir o peso pago pelos 
contribuintes para a execução de tama-
nhas obrigações acessórias. Contudo, 
tal despertar aconteceu um pouco tar-
de, uma vez que, ao longo de décadas, 
tais obrigações foram sendo criadas à 
revelia, sem medirem o quão custosas 
são e, o mais importante, qual a verda-
deira necessidade de sua existência. 

O empresariado arca não apenas 
com a carga do tributo em si, mas preci-
sa cumprir o leque de informações aces-
sórias solicitadas pelo fisco, o que des-
pende muito além do tributo. É preciso 
contar com uma rede de mão de obra 
qualificada como contadores, advoga-

dos, administradores e também com 
ferramentas gerenciais como softwares, 
equipamentos adequados, etc. É eviden-
te que para contratação de todo esse su-
porte o contribuinte precisa despender 
de mais recursos financeiros, onerando 
ainda mais seu custo, o que gera me-
nos poder de competitividade perante o 
mercado cada vez mais capilar. 

De maneira alguma é um excesso di-
zer que o contador contemporâneo bra-
sileiro tornou-se tão apenas um instru-
mento de informação do Governo em 
qualquer esfera de poder. Evidente que o 
termo “instrumento”, em sua totalidade, 
não se trata de um adjetivo de diminui-
ção do profissional contábil, entretanto, 
torna-se cada vez mais difícil não vin-
cular o excesso de obrigações acessórias 
ditadas por nosso questionável sistema 
tributário, do papel e importância do 

profissional contábil para o sucesso do 
cumprimento de tais obrigações. Esta-
mos vivendo uma época em que o con-
tador tornou-se o principal esteio entre 
o Fisco e Contribuinte. 

Hoje, a maioria das declarações 
prestadas, denominadas de obrigações 
acessórias, praticamente foi condensa-
da em apenas uma e, por isso, a mais 
complexa, o SPED. De fato a maneira 
de se fiscalizar o contribuinte tem de 
ser mudada, é preciso que se desen-
volva para que o grau de precisão seja 
cada vez maior. Entretanto, não se trata 
apenas do SPED e suas complicações, 
a questão vai além. Sua raiz nasce no 
Sistema Tributário Nacional, com cri-
térios de contribuição que causam 
uma desigualdade contributiva grotes-
ca, que favorece às grandes fortunas, 
desmerecendo as rendas minoritárias.
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