Gestores de RH avaliam
cenários para 2018
O Grupo Consultivo
de Recursos Humanos
(GCRH) da indústria metalmecânica e eletroeletrônica, formado por gerentes de RH de empresas
associadas ao Simmepe,
reuniu-se na sede do Sindicato para definição do
plano de trabalho de 2018.
No encontro, dirigido
pelo presidente do SindiOs gestores de RH reúnem-se periodicamente no Simmepe
cato, Sebastião Pontes, o
grupo fez uma avaliação
GCRH reúne-se periodicamente com
da atual conjuntura do segmento eleo objetivo de discutir os cenários e
trometalmecânico e suas repercusavaliar os desafios comuns às empresões na área de Recursos Humanos. O
sas do setor.

Empresários debatem
futuro da economia
“O Congresso tem
que se voltar para discutir temas que, de fato,
afetem a vida e os negócios. Por isso, acredito, que a microeconomia tem que estar entre
as prioridades no Congresso Nacional”, disse
Armando, acrescentando que essa agenda é
importante por benefiO senador Armando Monteiro (D) foi o palestrante do evento
ciar quem ajuda a elevar
o Produto Interno Bruto
(PIB) do País, os pequenos empresários.
Economia brasileira, projetos
que tramitam no Congresso a favor
Na ocasião, o senador destacou assundo crescimento do País e mudanças
tos que tramitam no Grupo de Trabana legislação. Estes foram alguns
lho de Reformas Microeconômicas, do
dos temas discutidos em enconSenado. “A partir de um diagnóstico
tro realizado pela Federação das
que fizemos, já discutimos a produIndústrias de Pernambuco – Fiepe,
tividade do Brasil, a concorrência e o
que contou com a participação do
empreendedorismo, além de termos
senador Armando Monteiro Neto e
desenvolvido Projetos de Lei (PL) com
empresários dos mais diversos seo objetivo de avançar ainda mais com
tores produtivos ligados à indústria
essa pauta econômica”, afirmou.
pernambucana.

Maior incentivo
para pesquisa
na indústria
O Governo Federal regulamentou,
em fevereiro, o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação criando
novas regras que vão destravar uma
série de dificuldades legais que o Brasil tradicionalmente tem para inovar.
Com isso, se espera impulsionar as atividades de pesquisa e facilitar a integração entre indústria, universidades
e laboratórios. O novo marco legal
deve simplificar a celebração de convênios para a promoção da pesquisa
pública; facilitar a internacionalização
de instituições científicas e aumentar
a interação com as empresas. Além
disso, vai favorecer a promoção de
ecossistemas de inovação e diversificar instrumentos financeiros de apoio.

Seminário discute
matriz energética
veicular do País
O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, participou
da abertura do seminário “O planejamento energético da matriz veicular
do Brasil até 2030”. Promovido pelo
Sindaçúcar, o evento abordou assuntos como projeções para os mercados
nacionais de combustíveis e biocombustíveis. Participaram o presidente da
Fiepe, Ricardo Essinger, o presidente
do Sindaçúcar, Renato Cunha, e o secretário estadual da Micro e Pequena
Empresa, Trabalho e Qualificação, Alexandre Valença, que também é vice-presidente do Simmepe.

Ministro Fernando Bezerra (D) e lideranças
empresariais no seminário sobre energia veicular

Indústria Aguilar & Salas expande
os negócios em Pernambuco
modernização tecnológica. Isso permitiu à empresa o desenvolvimento de
um know-how próprio que a habilita
a atender clientes em diversas áreas,
como os segmentos industriais químico, petroquímico, farmacêutico, de
papel e celulose, de cimento e siderúrgico, entre outros.

O gerente administrativo, Carlos Martínez, e um dos equipamentos produzidos pela empresa

Inaugurada em 2014 em Pernambuco, a indústria espanhola Aguilar
& Salas vem expandindo sua participação no mercado latino-americano
de equipamentos como trocadores
de calor, reatores, tanques e vasos de
pressão destinados aos mais variados
segmentos industriais.
Em 2017, a empresa, que tem sede
na cidade de Barcelona, praticamente
duplicou o seu faturamento em sua
unidade pernambucana, passando de
R$ 11 milhões em 2016, para R$ 21
milhões em 2017 e ampliou seu quadro de trabalhadores de 40 para 65
funcionários.

formação de recursos humanos.
Em decorrência disso, quase 100%
de seu pessoal, que atua na área industrial, é formado na própria empresa. “Dessa forma temos gerado
inúmeras oportunidades para os moradores da região, que planejam ter
uma profissão em uma área de alta
especialização”, afirma o gerente administrativo, Carlos Martínez.
Fundada em 1947, a empresa se
consolidou ao longo dos anos graças a visão direcionada à constante

Tendo em vista o potencial do mercado brasileiro e a sua posição estratégica em relação a América Latina, a
Aguilar & Salas instalou-se em Suape
atraída pela infraestrutura industrial
e portuária, além do potencial de negócios na região. De Pernambuco, os
produtos da empresa seguem para
todo o Brasil e também para países
como México, Bolívia e Chile.
Como parte do seu programa que
objetiva estreitar o relacionamento do
Sindicato com suas empresas associadas, o presidente do Simmepe, Sebastião Pontes, e o secretário executivo,
Girley Brazileiro, realizaram visita a
Aguilar & Salas. Na ocasião, eles foram
recebidos pelos dirigentes da empresa
e tiveram a oportunidade de conhecer
as modernas instalações da indústria.
CONTATO:
Aguilar & Salas: (81) 3311-9872
www.aguilarysalas.com.br

Para 2018, a expectativa é de um
aumento de cerca de 43% na receita
e, com isso, a indústria deverá terminar o ano com 80 colaboradores.
Segundo o vice-presidente da empresa, Manuel Salas, a meta é atingir
a marca dos 160 trabalhadores com
a ampliação dos negócios nos próximos anos.
Com foco na utilização de tecnologia de ponta no desenvolvimento
de produtos com materiais diferenciados, como aço inoxidável, ligas especiais e metais nobres como níquel,
titânio, tântalo e zircônio, a Aguilar &
Salas dedica uma especial atenção à

Sebastião Pontes, Manuel Salas, Girley Brazileiro e Carlos Martínez
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Fórum de Assuntos Trabalhistas
discute mudanças na nova legislação
O Simmepe e a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas (Abimaq)
realizaram o Fórum de Assuntos Trabalhistas com objetivo de debater a
Medida Provisória 808, que alterou a
Lei de número 13.467.
Dando início ao evento, o presidente do Simmepe, Sebastião Pontes, falou sobre a importância do debate da
nova legislação. “Muitas dúvidas ainda
desafiam a classe empresarial pernambucana, em razão disso promovemos
esse encontro a fim de esclarecer os
dispositivos que estão gerando insegurança e para dar orientações sobre
as alterações realizadas pelo governo
nas normas trabalhistas.
Para Carolina Soares, secretária
executiva de fomento ao empreendedorismo, da Secretaria da Micro e
Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação (Sempetq), a reforma faz parte
de uma importante etapa da modernização das relações de trabalho. “É
preciso estar sempre atualizado em
relação às mudanças a
fim de que os negócios
possam ser geridos da
melhor forma,” disse
Carolina.

Empresários, gestores de RH e advogados prestigiaram o evento

coletiva, salvo para os empregados de
empresas do setor de saúde, hipótese
em que o acordo poderá ser firmado
entre patrão e empregado, sem a intervenção do sindicato.
Para Luciano Rodrigo, representante da indústria Zummi Bicicletas, a
palestra foi excelente. “Pretendo usar

A palestrante da
noite, Camila Toledo,
advogada e consultora
em Direito do Trabalho
Previdenciário,
destacou, entre os vários
dispositivos que têm
gerando insegurança, o
ajuste de compensação
de jornada pelo sistema 12×36 horas. Segundo ela, isso só pode
ser efetuado por norma Sebastião Pontes deu início aos trabalhos

muito do que aprendi aqui, na empresa”, comentou.
“Gostei muito da palestra. É sempre
bom estar atualizada. Ainda será preciso pesquisar bastante, muita coisa
ainda depende de entendimento”, disse a advogada Camila Glacis. Já para o
advogado Cláudio Menezes, a palestra
serviu para tirar muitas
dúvidas.

A advogada Camila Toledo foi a palestrante

Na opinião do diretor financeiro do Simmepe, Mário Conte, a
palestra foi bastante
útil. “As mudanças na
legislação são muito
recentes, por isso é
preciso buscar esclarecer as dúvidas. Acredito que outras palestras semelhantes a
esta serão viabilizadas
pelo Simmepe a fim
de beneficiar nossos
associados”, afirmou o
dirigente.

eSocial é tema do Encontro Simmepe
Representantes de empresas associadas prestigiaram o primeiro Encontro Simmepe realizado em 2018,
que abordou o tema: “O eSocial e as
Mudanças na Prática Empresarial”. O
evento teve como objetivo esclarecer
dúvidas sobre o eSocial, sistema que
começou a ser implantado em janeiro
pelo Governo Federal, que tem o objetivo de receber das empresas os dados
referentes aos trabalhadores.
No auditório do Sindicato, a gerente de projetos do Simmepe, Mirella
Santos, agradeceu a presença de todos
e destacou a importância do encontro
tendo em vista o grande impacto que
o eSocial vai causar na gestão de pessoal das micros, pequenas e grandes
empresas, já que a adequação para
atender às exigências do eSocial não é
tarefa simples.
Iniciando a noite de palestras, Alberto Borges, consultor em gestão
de processos de negócio e gestão de
pessoas, representante da Lumi Consultoria, destacou a preocupação que
as empresas devem ter com o fornecimento de informações e ressaltou a
necessidade de engajamento para obter maior sucesso e êxito na implantação do sistema.
“O eSocial espera a transparência

Mais benefícios para as empresas
O Simmepe vem investindo cada vez mais em sua missão de prestar serviços aos
seus associados e defender
os interesses do setor produtivo que representa. Entre
os benefícios que oferece às
empresas do segmento metalmecânico e eletroeletrônico estão:
• Encontros de Negócios
abordando temas de interesse sobre o mercado e gestão
empresarial.

Representantes de empresas associadas participaram do evento realizado na sede do Simmepe

dos dados, por isso, todas as informações prestadas precisam ser coerentes
com o que ocorre nas organizações e
essa é uma responsabilidade que deve
ser compartilhada com todos os setores”, disse Alberto, destacando que, no
sistema, cada setor fica responsável por
seus dados e consegue acessar dentro
do módulo eSocial apenas as informações que lhes dizem respeito.
Dando continuidade, Fabiana Soares, especialista da Auditarh, destacou que o eSocial vai unificar o envio
de informações trabalhistas e isso traz
grandes desafios por conta da necessi-

dade de verificação de prazos e regras,
mudança de rotina, uso de programas
específicos para a transmissão e pela
complexidade do sistema tributário.
“A palestra foi excelente. Proporcionou um esclarecimento fundamental
a respeito das exigências do eSocial, o
que vai beneficiar o desempenho no
meu trabalho”, disse Jonatha Emanuel,
da AGE Consulting. Já Eliabe da Silva,
da Simisa, conta que a qualificação é
fundamental para a adequação ao sistema. “A palestra reduziu muito minhas
dúvidas e creio que assim estarei mais
preparado para as mudanças”, disse.

Musashi ganha Prêmio IEL de Estágio
A Musashi, empresa associada ao Simmepe, foi uma das
contempladas com o Prêmio IEL de Estágio, que é oferecido
pelo Instituto Euvaldo Lodi às empresas e instituições de ensino com as melhores práticas de gestão de estágio e estudantes com melhores desempenhos.
O Prêmio IEL é entregue anualmente com o objetivo de
identificar e divulgar as melhores práticas e programas de
estágio desenvolvidos em todo o país. Além disso, a instituição busca estimular o aprimoramento dos programas de
estágio das empresas e das instituições de ensino, contribuindo para a formação de futuros profissionais. Participaram da premiação o presidente da Fiepe, Ricardo Essinger,
o primeiro vice-presidente da Fiepe e vice-presidente do
Simmepe, Alexandre Valença e a superintendente daFiepe,
Camila Barreto.

Além disso, o Simmepe
desempenha um papel fundamental de apoio ao fortalecimento da categoria
atuando junto aos poderes
públicos no sentido de se
contrapor à adoção de medidas governamentais e/
ou legislativas que venha a
prejudicar as atividades empresariais e/ou o desenvolvimento econômico do nosso
Estado.
O Simmepe presta serviços e defende o interesse das empresas

• Treinamentos, sem custos, realizado na própria empresa, com o
objetivo de engajar as equipes e desenvolver competências.
• Reuniões periódicas com gerentes de RH para discussão sobre o
mercado de trabalho.
• Convênios com Senai e Sesi
com o objetivo de proporcionar treinamentos e serviços de consultoria
com valores subsidiados.
• Edição do Jornal Simmepe
Informa com notícias relevantes e
disponibilizando espaço para as as-

sociadas exporem suas trajetórias e
divulgarem seus produtos.
• Portal de negócios na internet
que cria oportunidades para ampliação das vendas:
(www.fornecedorindustrial.com.br)
• Clipping diário com as principais
notícias do dia sobre economia do
País e o setor eletrometalmecânico.
• Distribuição de manual com
a Convenção Coletiva de Trabalho
para facilitar de forma prática as
consultas e esclarece dúvidas dos
profissionais de RH.

Por outro lado, o Simmepe se coloca entre as entidades que atuam como fiscalizadoras
dos governos, cobrando, por meio
da mídia ou diretamente, as providências no sentido da eliminação de
entraves que estejam inibindo investimentos e as iniciativas empreendedoras.
Dessa forma, com os seus mais
de 80 anos de história, o Simmepe
vem colocando toda sua experiência a serviço das empresas do setor,
atuando na defesa e representação
do direito coletivo porque conhece
os problemas do seu segmento e
consegue interferir para melhorar as
condições das empresas.

Conheça as novas associadas do Simmepe
Oferecendo um amplo leque de serviços, além de oportunidade de capacitação para gestores e colaboradores, o
Simmepe atrai um número cada vez maior de empresas
que buscam se associar ao Sindicato a fim de ter acesso a
benefícios importantes que possibilitam o ganho de competitividade. Este ano, mais duas empresas já se filiaram à
entidade:

GRUPO SEB
Equipamentos domésticos
como lavadoras e ventiladores

WHB Brasil
Fabricação de peças
para motores de veículos
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e-Social

Ele chegou trazendo desafios
O eSocial já é uma realidade e
teve seus primeiros documentos,
também conhecidos como eventos ou leiautes, entregues ao Governo Federal pelas empresas que
faturaram mais de 78 milhões em
2016. Tais empresas, obrigadas ao
cumprimento da primeira etapa
do calendário desta nova obrigação, levaram os meses de janeiro e
fevereiro de 2018 para preparar e
enviar ao ambiente do eSocial informações cadastrais
e tabelas contemplando
temas diversos, como: sua
listagem de cargos, seus
turnos de trabalho, seus
estabelecimentos,
entre
outros.
Em março, o trabalho
de envio de informações ao
eSocial continua para estas
empresas. Nesta fase, serão
levados aos entes governamentais o cadastro dos
empregados, além de fatos
relacionados à sua gestão:
admissões, desligamentos,
afastamentos, etc. Na fase
seguinte, a ser iniciada em maio de
2018, fecha-se um ciclo de envios
com os informes de pagamento
dos trabalhadores, acompanhados
das respectivas incidências fiscais,
previdenciárias e de FGTS.
Mesmo tratando-se de um conjunto robusto de informações, estima-se que, apenas, cerca de 14.000
empresas estejam obrigadas a esta
primeira etapa. O maior volume de
transmissões ao eSocial ocorre no
segundo semestre de 2018, quando alguns milhões de empregadores devem fazer o envio de suas informações ao governo, seguindo o
mesmo “faseamento” gradual, que,
iniciado em julho, culminará com os
informes de pagamento no mês de
novembro.
A implementação do eSocial
será, enfim, concluída no ano de
2019, quando os órgãos públicos

passarão a enviar seus documentos
à plataforma e os eventos relacionados à Saúde e Segurança do Trabalho tornarem-se obrigatórios.
O eSocial é a nova forma de
prestação de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias ao
governo, que visa reduzir a burocracia, eliminando cerca de 15
obrigações. Entre elas, o CAGED,
a RAIS e a GEFIP. A contrapartida

da desburocratização, entretanto,
é a maior exigência com a qualidade das informações que serão
disponibilizadas por via digital a
órgãos como a Receita Federal, o
Ministério do Trabalho e o INSS.
Uma premissa de funcionamento do eSocial é que o próprio
governo calcule os tributos incidentes sobre a contratação de
mão de obra, partindo dos fatos
escriturados pelos empregadores. Para contemplar as incidências previdenciárias advindas de
outros eventos financeiros, uma
obrigação complementar nascerá
também este ano: a EFD-Reinf. Seu
foco inicial será a apuração detalhada da tributação sobre a aquisição e venda de serviços, a partir
dos dados informados por clientes
e seus fornecedores mês a mês.
A chegada do eSocial afeta di-

retamente o ambiente de negócios. Fatos que, até o momento,
são submetidos ao crivo dos órgãos do governo apenas em eventuais fiscalizações presenciais, farão parte do acervo de dados que
o governo terá previamente de
cada empregador. A regularidade fiscal da pessoa jurídica poderá
ser aferida mensalmente também
a partir do cumprimento das obrigações com o trabalhador.
O acesso à cobertura do
INSS em caso de doenças
ou acidente no trabalho
dependerá da qualidade da
gestão de SST praticada na
organização.
Tudo isso aliado a um
conjunto de penalidades
previstas em legislações
diversas e à capacidade de
processamento e cruzamento de informações do
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, onde
o eSocial figura como mais
um módulo, dá a dimensão
do desafio que bate à porta
das empresas.
Enquanto o governo se deu
prazo para adequação ao eSocial e
EFD-Reinf a partir de 2019, empresas que tenham o poder público
como cliente enfrentarão, antecipadamente, exigências que geram
reflexos nos seus custos. Novas
licitações levarão isso em conta?
Ainda não sabemos.
O cronograma do eSocial foi
iniciado e não há indicativo de
que sofrerá alterações. Suas consequências, longe de afetarem
exclusivamente uma determinada
área das empresas, dirigem-se aos
negócios. Neste cenário, compreender as novas exigências e implementar mudanças nos processos é
imperativo e urgente.
Alberto Borges, consultor e sócio-diretor
da Lumi Consultoria e Serviços.
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Aguilar & Salas instalou-se em Suape
atraída pela infraestrutura industrial
e portuária, além do potencial de negócios na região. De Pernambuco, os
produtos da empresa seguem para
todo o Brasil e também para países
como México, Bolívia e Chile.
Como parte do seu programa que
objetiva estreitar o relacionamento do
Sindicato com suas empresas associadas, o presidente do Simmepe, Sebastião Pontes, e o secretário executivo,
Girley Brazileiro, realizaram visita a
Aguilar & Salas. Na ocasião, eles foram
recebidos pelos dirigentes da empresa
e tiveram a oportunidade de conhecer
as modernas instalações da indústria.
CONTATO:
Aguilar & Salas: (81) 3311-9872
www.aguilarysalas.com.br

Para 2018, a expectativa é de um
aumento de cerca de 43% na receita
e, com isso, a indústria deverá terminar o ano com 80 colaboradores.
Segundo o vice-presidente da empresa, Manuel Salas, a meta é atingir
a marca dos 160 trabalhadores com
a ampliação dos negócios nos próximos anos.
Com foco na utilização de tecnologia de ponta no desenvolvimento
de produtos com materiais diferenciados, como aço inoxidável, ligas especiais e metais nobres como níquel,
titânio, tântalo e zircônio, a Aguilar &
Salas dedica uma especial atenção à

Sebastião Pontes, Manuel Salas, Girley Brazileiro e Carlos Martínez
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Fórum de Assuntos Trabalhistas
discute mudanças na nova legislação
O Simmepe e a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas (Abimaq)
realizaram o Fórum de Assuntos Trabalhistas com objetivo de debater a
Medida Provisória 808, que alterou a
Lei de número 13.467.
Dando início ao evento, o presidente do Simmepe, Sebastião Pontes, falou sobre a importância do debate da
nova legislação. “Muitas dúvidas ainda
desafiam a classe empresarial pernambucana, em razão disso promovemos
esse encontro a fim de esclarecer os
dispositivos que estão gerando insegurança e para dar orientações sobre
as alterações realizadas pelo governo
nas normas trabalhistas.
Para Carolina Soares, secretária
executiva de fomento ao empreendedorismo, da Secretaria da Micro e
Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação (Sempetq), a reforma faz parte
de uma importante etapa da modernização das relações de trabalho. “É
preciso estar sempre atualizado em
relação às mudanças a
fim de que os negócios
possam ser geridos da
melhor forma,” disse
Carolina.

Empresários, gestores de RH e advogados prestigiaram o evento

coletiva, salvo para os empregados de
empresas do setor de saúde, hipótese
em que o acordo poderá ser firmado
entre patrão e empregado, sem a intervenção do sindicato.
Para Luciano Rodrigo, representante da indústria Zummi Bicicletas, a
palestra foi excelente. “Pretendo usar

A palestrante da
noite, Camila Toledo,
advogada e consultora
em Direito do Trabalho
Previdenciário,
destacou, entre os vários
dispositivos que têm
gerando insegurança, o
ajuste de compensação
de jornada pelo sistema 12×36 horas. Segundo ela, isso só pode
ser efetuado por norma Sebastião Pontes deu início aos trabalhos

muito do que aprendi aqui, na empresa”, comentou.
“Gostei muito da palestra. É sempre
bom estar atualizada. Ainda será preciso pesquisar bastante, muita coisa
ainda depende de entendimento”, disse a advogada Camila Glacis. Já para o
advogado Cláudio Menezes, a palestra
serviu para tirar muitas
dúvidas.

A advogada Camila Toledo foi a palestrante

Na opinião do diretor financeiro do Simmepe, Mário Conte, a
palestra foi bastante
útil. “As mudanças na
legislação são muito
recentes, por isso é
preciso buscar esclarecer as dúvidas. Acredito que outras palestras semelhantes a
esta serão viabilizadas
pelo Simmepe a fim
de beneficiar nossos
associados”, afirmou o
dirigente.

eSocial é tema do Encontro Simmepe
Representantes de empresas associadas prestigiaram o primeiro Encontro Simmepe realizado em 2018,
que abordou o tema: “O eSocial e as
Mudanças na Prática Empresarial”. O
evento teve como objetivo esclarecer
dúvidas sobre o eSocial, sistema que
começou a ser implantado em janeiro
pelo Governo Federal, que tem o objetivo de receber das empresas os dados
referentes aos trabalhadores.
No auditório do Sindicato, a gerente de projetos do Simmepe, Mirella
Santos, agradeceu a presença de todos
e destacou a importância do encontro
tendo em vista o grande impacto que
o eSocial vai causar na gestão de pessoal das micros, pequenas e grandes
empresas, já que a adequação para
atender às exigências do eSocial não é
tarefa simples.
Iniciando a noite de palestras, Alberto Borges, consultor em gestão
de processos de negócio e gestão de
pessoas, representante da Lumi Consultoria, destacou a preocupação que
as empresas devem ter com o fornecimento de informações e ressaltou a
necessidade de engajamento para obter maior sucesso e êxito na implantação do sistema.
“O eSocial espera a transparência

Mais benefícios para as empresas
O Simmepe vem investindo cada vez mais em sua missão de prestar serviços aos
seus associados e defender
os interesses do setor produtivo que representa. Entre
os benefícios que oferece às
empresas do segmento metalmecânico e eletroeletrônico estão:
• Encontros de Negócios
abordando temas de interesse sobre o mercado e gestão
empresarial.

Representantes de empresas associadas participaram do evento realizado na sede do Simmepe

dos dados, por isso, todas as informações prestadas precisam ser coerentes
com o que ocorre nas organizações e
essa é uma responsabilidade que deve
ser compartilhada com todos os setores”, disse Alberto, destacando que, no
sistema, cada setor fica responsável por
seus dados e consegue acessar dentro
do módulo eSocial apenas as informações que lhes dizem respeito.
Dando continuidade, Fabiana Soares, especialista da Auditarh, destacou que o eSocial vai unificar o envio
de informações trabalhistas e isso traz
grandes desafios por conta da necessi-

dade de verificação de prazos e regras,
mudança de rotina, uso de programas
específicos para a transmissão e pela
complexidade do sistema tributário.
“A palestra foi excelente. Proporcionou um esclarecimento fundamental
a respeito das exigências do eSocial, o
que vai beneficiar o desempenho no
meu trabalho”, disse Jonatha Emanuel,
da AGE Consulting. Já Eliabe da Silva,
da Simisa, conta que a qualificação é
fundamental para a adequação ao sistema. “A palestra reduziu muito minhas
dúvidas e creio que assim estarei mais
preparado para as mudanças”, disse.

Musashi ganha Prêmio IEL de Estágio
A Musashi, empresa associada ao Simmepe, foi uma das
contempladas com o Prêmio IEL de Estágio, que é oferecido
pelo Instituto Euvaldo Lodi às empresas e instituições de ensino com as melhores práticas de gestão de estágio e estudantes com melhores desempenhos.
O Prêmio IEL é entregue anualmente com o objetivo de
identificar e divulgar as melhores práticas e programas de
estágio desenvolvidos em todo o país. Além disso, a instituição busca estimular o aprimoramento dos programas de
estágio das empresas e das instituições de ensino, contribuindo para a formação de futuros profissionais. Participaram da premiação o presidente da Fiepe, Ricardo Essinger,
o primeiro vice-presidente da Fiepe e vice-presidente do
Simmepe, Alexandre Valença e a superintendente daFiepe,
Camila Barreto.

Além disso, o Simmepe
desempenha um papel fundamental de apoio ao fortalecimento da categoria
atuando junto aos poderes
públicos no sentido de se
contrapor à adoção de medidas governamentais e/
ou legislativas que venha a
prejudicar as atividades empresariais e/ou o desenvolvimento econômico do nosso
Estado.
O Simmepe presta serviços e defende o interesse das empresas

• Treinamentos, sem custos, realizado na própria empresa, com o
objetivo de engajar as equipes e desenvolver competências.
• Reuniões periódicas com gerentes de RH para discussão sobre o
mercado de trabalho.
• Convênios com Senai e Sesi
com o objetivo de proporcionar treinamentos e serviços de consultoria
com valores subsidiados.
• Edição do Jornal Simmepe
Informa com notícias relevantes e
disponibilizando espaço para as as-

sociadas exporem suas trajetórias e
divulgarem seus produtos.
• Portal de negócios na internet
que cria oportunidades para ampliação das vendas:
(www.fornecedorindustrial.com.br)
• Clipping diário com as principais
notícias do dia sobre economia do
País e o setor eletrometalmecânico.
• Distribuição de manual com
a Convenção Coletiva de Trabalho
para facilitar de forma prática as
consultas e esclarece dúvidas dos
profissionais de RH.

Por outro lado, o Simmepe se coloca entre as entidades que atuam como fiscalizadoras
dos governos, cobrando, por meio
da mídia ou diretamente, as providências no sentido da eliminação de
entraves que estejam inibindo investimentos e as iniciativas empreendedoras.
Dessa forma, com os seus mais
de 80 anos de história, o Simmepe
vem colocando toda sua experiência a serviço das empresas do setor,
atuando na defesa e representação
do direito coletivo porque conhece
os problemas do seu segmento e
consegue interferir para melhorar as
condições das empresas.

Conheça as novas associadas do Simmepe
Oferecendo um amplo leque de serviços, além de oportunidade de capacitação para gestores e colaboradores, o
Simmepe atrai um número cada vez maior de empresas
que buscam se associar ao Sindicato a fim de ter acesso a
benefícios importantes que possibilitam o ganho de competitividade. Este ano, mais duas empresas já se filiaram à
entidade:

GRUPO SEB
Equipamentos domésticos
como lavadoras e ventiladores

WHB Brasil
Fabricação de peças
para motores de veículos
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e-Social

Ele chegou trazendo desafios
O eSocial já é uma realidade e
teve seus primeiros documentos,
também conhecidos como eventos ou leiautes, entregues ao Governo Federal pelas empresas que
faturaram mais de 78 milhões em
2016. Tais empresas, obrigadas ao
cumprimento da primeira etapa
do calendário desta nova obrigação, levaram os meses de janeiro e
fevereiro de 2018 para preparar e
enviar ao ambiente do eSocial informações cadastrais
e tabelas contemplando
temas diversos, como: sua
listagem de cargos, seus
turnos de trabalho, seus
estabelecimentos,
entre
outros.
Em março, o trabalho
de envio de informações ao
eSocial continua para estas
empresas. Nesta fase, serão
levados aos entes governamentais o cadastro dos
empregados, além de fatos
relacionados à sua gestão:
admissões, desligamentos,
afastamentos, etc. Na fase
seguinte, a ser iniciada em maio de
2018, fecha-se um ciclo de envios
com os informes de pagamento
dos trabalhadores, acompanhados
das respectivas incidências fiscais,
previdenciárias e de FGTS.
Mesmo tratando-se de um conjunto robusto de informações, estima-se que, apenas, cerca de 14.000
empresas estejam obrigadas a esta
primeira etapa. O maior volume de
transmissões ao eSocial ocorre no
segundo semestre de 2018, quando alguns milhões de empregadores devem fazer o envio de suas informações ao governo, seguindo o
mesmo “faseamento” gradual, que,
iniciado em julho, culminará com os
informes de pagamento no mês de
novembro.
A implementação do eSocial
será, enfim, concluída no ano de
2019, quando os órgãos públicos

passarão a enviar seus documentos
à plataforma e os eventos relacionados à Saúde e Segurança do Trabalho tornarem-se obrigatórios.
O eSocial é a nova forma de
prestação de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias ao
governo, que visa reduzir a burocracia, eliminando cerca de 15
obrigações. Entre elas, o CAGED,
a RAIS e a GEFIP. A contrapartida

da desburocratização, entretanto,
é a maior exigência com a qualidade das informações que serão
disponibilizadas por via digital a
órgãos como a Receita Federal, o
Ministério do Trabalho e o INSS.
Uma premissa de funcionamento do eSocial é que o próprio
governo calcule os tributos incidentes sobre a contratação de
mão de obra, partindo dos fatos
escriturados pelos empregadores. Para contemplar as incidências previdenciárias advindas de
outros eventos financeiros, uma
obrigação complementar nascerá
também este ano: a EFD-Reinf. Seu
foco inicial será a apuração detalhada da tributação sobre a aquisição e venda de serviços, a partir
dos dados informados por clientes
e seus fornecedores mês a mês.
A chegada do eSocial afeta di-

retamente o ambiente de negócios. Fatos que, até o momento,
são submetidos ao crivo dos órgãos do governo apenas em eventuais fiscalizações presenciais, farão parte do acervo de dados que
o governo terá previamente de
cada empregador. A regularidade fiscal da pessoa jurídica poderá
ser aferida mensalmente também
a partir do cumprimento das obrigações com o trabalhador.
O acesso à cobertura do
INSS em caso de doenças
ou acidente no trabalho
dependerá da qualidade da
gestão de SST praticada na
organização.
Tudo isso aliado a um
conjunto de penalidades
previstas em legislações
diversas e à capacidade de
processamento e cruzamento de informações do
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, onde
o eSocial figura como mais
um módulo, dá a dimensão
do desafio que bate à porta
das empresas.
Enquanto o governo se deu
prazo para adequação ao eSocial e
EFD-Reinf a partir de 2019, empresas que tenham o poder público
como cliente enfrentarão, antecipadamente, exigências que geram
reflexos nos seus custos. Novas
licitações levarão isso em conta?
Ainda não sabemos.
O cronograma do eSocial foi
iniciado e não há indicativo de
que sofrerá alterações. Suas consequências, longe de afetarem
exclusivamente uma determinada
área das empresas, dirigem-se aos
negócios. Neste cenário, compreender as novas exigências e implementar mudanças nos processos é
imperativo e urgente.
Alberto Borges, consultor e sócio-diretor
da Lumi Consultoria e Serviços.

Gestores de RH avaliam
cenários para 2018
O Grupo Consultivo
de Recursos Humanos
(GCRH) da indústria metalmecânica e eletroeletrônica, formado por gerentes de RH de empresas
associadas ao Simmepe,
reuniu-se na sede do Sindicato para definição do
plano de trabalho de 2018.
No encontro, dirigido
pelo presidente do SindiOs gestores de RH reúnem-se periodicamente no Simmepe
cato, Sebastião Pontes, o
grupo fez uma avaliação
GCRH reúne-se periodicamente com
da atual conjuntura do segmento eleo objetivo de discutir os cenários e
trometalmecânico e suas repercusavaliar os desafios comuns às empresões na área de Recursos Humanos. O
sas do setor.

Empresários debatem
futuro da economia
“O Congresso tem
que se voltar para discutir temas que, de fato,
afetem a vida e os negócios. Por isso, acredito, que a microeconomia tem que estar entre
as prioridades no Congresso Nacional”, disse
Armando, acrescentando que essa agenda é
importante por benefiO senador Armando Monteiro (D) foi o palestrante do evento
ciar quem ajuda a elevar
o Produto Interno Bruto
(PIB) do País, os pequenos empresários.
Economia brasileira, projetos
que tramitam no Congresso a favor
Na ocasião, o senador destacou assundo crescimento do País e mudanças
tos que tramitam no Grupo de Trabana legislação. Estes foram alguns
lho de Reformas Microeconômicas, do
dos temas discutidos em enconSenado. “A partir de um diagnóstico
tro realizado pela Federação das
que fizemos, já discutimos a produIndústrias de Pernambuco – Fiepe,
tividade do Brasil, a concorrência e o
que contou com a participação do
empreendedorismo, além de termos
senador Armando Monteiro Neto e
desenvolvido Projetos de Lei (PL) com
empresários dos mais diversos seo objetivo de avançar ainda mais com
tores produtivos ligados à indústria
essa pauta econômica”, afirmou.
pernambucana.

Maior incentivo
para pesquisa
na indústria
O Governo Federal regulamentou,
em fevereiro, o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação criando
novas regras que vão destravar uma
série de dificuldades legais que o Brasil tradicionalmente tem para inovar.
Com isso, se espera impulsionar as atividades de pesquisa e facilitar a integração entre indústria, universidades
e laboratórios. O novo marco legal
deve simplificar a celebração de convênios para a promoção da pesquisa
pública; facilitar a internacionalização
de instituições científicas e aumentar
a interação com as empresas. Além
disso, vai favorecer a promoção de
ecossistemas de inovação e diversificar instrumentos financeiros de apoio.

Seminário discute
matriz energética
veicular do País
O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, participou
da abertura do seminário “O planejamento energético da matriz veicular
do Brasil até 2030”. Promovido pelo
Sindaçúcar, o evento abordou assuntos como projeções para os mercados
nacionais de combustíveis e biocombustíveis. Participaram o presidente da
Fiepe, Ricardo Essinger, o presidente
do Sindaçúcar, Renato Cunha, e o secretário estadual da Micro e Pequena
Empresa, Trabalho e Qualificação, Alexandre Valença, que também é vice-presidente do Simmepe.

Ministro Fernando Bezerra (D) e lideranças
empresariais no seminário sobre energia veicular

Indústria Aguilar & Salas expande
os negócios em Pernambuco
modernização tecnológica. Isso permitiu à empresa o desenvolvimento de
um know-how próprio que a habilita
a atender clientes em diversas áreas,
como os segmentos industriais químico, petroquímico, farmacêutico, de
papel e celulose, de cimento e siderúrgico, entre outros.

O gerente administrativo, Carlos Martínez, e um dos equipamentos produzidos pela empresa

Inaugurada em 2014 em Pernambuco, a indústria espanhola Aguilar
& Salas vem expandindo sua participação no mercado latino-americano
de equipamentos como trocadores
de calor, reatores, tanques e vasos de
pressão destinados aos mais variados
segmentos industriais.
Em 2017, a empresa, que tem sede
na cidade de Barcelona, praticamente
duplicou o seu faturamento em sua
unidade pernambucana, passando de
R$ 11 milhões em 2016, para R$ 21
milhões em 2017 e ampliou seu quadro de trabalhadores de 40 para 65
funcionários.

formação de recursos humanos.
Em decorrência disso, quase 100%
de seu pessoal, que atua na área industrial, é formado na própria empresa. “Dessa forma temos gerado
inúmeras oportunidades para os moradores da região, que planejam ter
uma profissão em uma área de alta
especialização”, afirma o gerente administrativo, Carlos Martínez.
Fundada em 1947, a empresa se
consolidou ao longo dos anos graças a visão direcionada à constante

Tendo em vista o potencial do mercado brasileiro e a sua posição estratégica em relação a América Latina, a
Aguilar & Salas instalou-se em Suape
atraída pela infraestrutura industrial
e portuária, além do potencial de negócios na região. De Pernambuco, os
produtos da empresa seguem para
todo o Brasil e também para países
como México, Bolívia e Chile.
Como parte do seu programa que
objetiva estreitar o relacionamento do
Sindicato com suas empresas associadas, o presidente do Simmepe, Sebastião Pontes, e o secretário executivo,
Girley Brazileiro, realizaram visita a
Aguilar & Salas. Na ocasião, eles foram
recebidos pelos dirigentes da empresa
e tiveram a oportunidade de conhecer
as modernas instalações da indústria.
CONTATO:
Aguilar & Salas: (81) 3311-9872
www.aguilarysalas.com.br

Para 2018, a expectativa é de um
aumento de cerca de 43% na receita
e, com isso, a indústria deverá terminar o ano com 80 colaboradores.
Segundo o vice-presidente da empresa, Manuel Salas, a meta é atingir
a marca dos 160 trabalhadores com
a ampliação dos negócios nos próximos anos.
Com foco na utilização de tecnologia de ponta no desenvolvimento
de produtos com materiais diferenciados, como aço inoxidável, ligas especiais e metais nobres como níquel,
titânio, tântalo e zircônio, a Aguilar &
Salas dedica uma especial atenção à

Sebastião Pontes, Manuel Salas, Girley Brazileiro e Carlos Martínez
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Fórum de Assuntos Trabalhistas
discute mudanças na nova legislação
O Simmepe e a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas (Abimaq)
realizaram o Fórum de Assuntos Trabalhistas com objetivo de debater a
Medida Provisória 808, que alterou a
Lei de número 13.467.
Dando início ao evento, o presidente do Simmepe, Sebastião Pontes, falou sobre a importância do debate da
nova legislação. “Muitas dúvidas ainda
desafiam a classe empresarial pernambucana, em razão disso promovemos
esse encontro a fim de esclarecer os
dispositivos que estão gerando insegurança e para dar orientações sobre
as alterações realizadas pelo governo
nas normas trabalhistas.
Para Carolina Soares, secretária
executiva de fomento ao empreendedorismo, da Secretaria da Micro e
Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação (Sempetq), a reforma faz parte
de uma importante etapa da modernização das relações de trabalho. “É
preciso estar sempre atualizado em
relação às mudanças a
fim de que os negócios
possam ser geridos da
melhor forma,” disse
Carolina.

Empresários, gestores de RH e advogados prestigiaram o evento

coletiva, salvo para os empregados de
empresas do setor de saúde, hipótese
em que o acordo poderá ser firmado
entre patrão e empregado, sem a intervenção do sindicato.
Para Luciano Rodrigo, representante da indústria Zummi Bicicletas, a
palestra foi excelente. “Pretendo usar

A palestrante da
noite, Camila Toledo,
advogada e consultora
em Direito do Trabalho
Previdenciário,
destacou, entre os vários
dispositivos que têm
gerando insegurança, o
ajuste de compensação
de jornada pelo sistema 12×36 horas. Segundo ela, isso só pode
ser efetuado por norma Sebastião Pontes deu início aos trabalhos

muito do que aprendi aqui, na empresa”, comentou.
“Gostei muito da palestra. É sempre
bom estar atualizada. Ainda será preciso pesquisar bastante, muita coisa
ainda depende de entendimento”, disse a advogada Camila Glacis. Já para o
advogado Cláudio Menezes, a palestra
serviu para tirar muitas
dúvidas.

A advogada Camila Toledo foi a palestrante

Na opinião do diretor financeiro do Simmepe, Mário Conte, a
palestra foi bastante
útil. “As mudanças na
legislação são muito
recentes, por isso é
preciso buscar esclarecer as dúvidas. Acredito que outras palestras semelhantes a
esta serão viabilizadas
pelo Simmepe a fim
de beneficiar nossos
associados”, afirmou o
dirigente.

eSocial é tema do Encontro Simmepe
Representantes de empresas associadas prestigiaram o primeiro Encontro Simmepe realizado em 2018,
que abordou o tema: “O eSocial e as
Mudanças na Prática Empresarial”. O
evento teve como objetivo esclarecer
dúvidas sobre o eSocial, sistema que
começou a ser implantado em janeiro
pelo Governo Federal, que tem o objetivo de receber das empresas os dados
referentes aos trabalhadores.
No auditório do Sindicato, a gerente de projetos do Simmepe, Mirella
Santos, agradeceu a presença de todos
e destacou a importância do encontro
tendo em vista o grande impacto que
o eSocial vai causar na gestão de pessoal das micros, pequenas e grandes
empresas, já que a adequação para
atender às exigências do eSocial não é
tarefa simples.
Iniciando a noite de palestras, Alberto Borges, consultor em gestão
de processos de negócio e gestão de
pessoas, representante da Lumi Consultoria, destacou a preocupação que
as empresas devem ter com o fornecimento de informações e ressaltou a
necessidade de engajamento para obter maior sucesso e êxito na implantação do sistema.
“O eSocial espera a transparência

Mais benefícios para as empresas
O Simmepe vem investindo cada vez mais em sua missão de prestar serviços aos
seus associados e defender
os interesses do setor produtivo que representa. Entre
os benefícios que oferece às
empresas do segmento metalmecânico e eletroeletrônico estão:
• Encontros de Negócios
abordando temas de interesse sobre o mercado e gestão
empresarial.

Representantes de empresas associadas participaram do evento realizado na sede do Simmepe

dos dados, por isso, todas as informações prestadas precisam ser coerentes
com o que ocorre nas organizações e
essa é uma responsabilidade que deve
ser compartilhada com todos os setores”, disse Alberto, destacando que, no
sistema, cada setor fica responsável por
seus dados e consegue acessar dentro
do módulo eSocial apenas as informações que lhes dizem respeito.
Dando continuidade, Fabiana Soares, especialista da Auditarh, destacou que o eSocial vai unificar o envio
de informações trabalhistas e isso traz
grandes desafios por conta da necessi-

dade de verificação de prazos e regras,
mudança de rotina, uso de programas
específicos para a transmissão e pela
complexidade do sistema tributário.
“A palestra foi excelente. Proporcionou um esclarecimento fundamental
a respeito das exigências do eSocial, o
que vai beneficiar o desempenho no
meu trabalho”, disse Jonatha Emanuel,
da AGE Consulting. Já Eliabe da Silva,
da Simisa, conta que a qualificação é
fundamental para a adequação ao sistema. “A palestra reduziu muito minhas
dúvidas e creio que assim estarei mais
preparado para as mudanças”, disse.

Musashi ganha Prêmio IEL de Estágio
A Musashi, empresa associada ao Simmepe, foi uma das
contempladas com o Prêmio IEL de Estágio, que é oferecido
pelo Instituto Euvaldo Lodi às empresas e instituições de ensino com as melhores práticas de gestão de estágio e estudantes com melhores desempenhos.
O Prêmio IEL é entregue anualmente com o objetivo de
identificar e divulgar as melhores práticas e programas de
estágio desenvolvidos em todo o país. Além disso, a instituição busca estimular o aprimoramento dos programas de
estágio das empresas e das instituições de ensino, contribuindo para a formação de futuros profissionais. Participaram da premiação o presidente da Fiepe, Ricardo Essinger,
o primeiro vice-presidente da Fiepe e vice-presidente do
Simmepe, Alexandre Valença e a superintendente daFiepe,
Camila Barreto.

Além disso, o Simmepe
desempenha um papel fundamental de apoio ao fortalecimento da categoria
atuando junto aos poderes
públicos no sentido de se
contrapor à adoção de medidas governamentais e/
ou legislativas que venha a
prejudicar as atividades empresariais e/ou o desenvolvimento econômico do nosso
Estado.
O Simmepe presta serviços e defende o interesse das empresas

• Treinamentos, sem custos, realizado na própria empresa, com o
objetivo de engajar as equipes e desenvolver competências.
• Reuniões periódicas com gerentes de RH para discussão sobre o
mercado de trabalho.
• Convênios com Senai e Sesi
com o objetivo de proporcionar treinamentos e serviços de consultoria
com valores subsidiados.
• Edição do Jornal Simmepe
Informa com notícias relevantes e
disponibilizando espaço para as as-

sociadas exporem suas trajetórias e
divulgarem seus produtos.
• Portal de negócios na internet
que cria oportunidades para ampliação das vendas:
(www.fornecedorindustrial.com.br)
• Clipping diário com as principais
notícias do dia sobre economia do
País e o setor eletrometalmecânico.
• Distribuição de manual com
a Convenção Coletiva de Trabalho
para facilitar de forma prática as
consultas e esclarece dúvidas dos
profissionais de RH.

Por outro lado, o Simmepe se coloca entre as entidades que atuam como fiscalizadoras
dos governos, cobrando, por meio
da mídia ou diretamente, as providências no sentido da eliminação de
entraves que estejam inibindo investimentos e as iniciativas empreendedoras.
Dessa forma, com os seus mais
de 80 anos de história, o Simmepe
vem colocando toda sua experiência a serviço das empresas do setor,
atuando na defesa e representação
do direito coletivo porque conhece
os problemas do seu segmento e
consegue interferir para melhorar as
condições das empresas.

Conheça as novas associadas do Simmepe
Oferecendo um amplo leque de serviços, além de oportunidade de capacitação para gestores e colaboradores, o
Simmepe atrai um número cada vez maior de empresas
que buscam se associar ao Sindicato a fim de ter acesso a
benefícios importantes que possibilitam o ganho de competitividade. Este ano, mais duas empresas já se filiaram à
entidade:

GRUPO SEB
Equipamentos domésticos
como lavadoras e ventiladores

WHB Brasil
Fabricação de peças
para motores de veículos
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e-Social

Ele chegou trazendo desafios
O eSocial já é uma realidade e
teve seus primeiros documentos,
também conhecidos como eventos ou leiautes, entregues ao Governo Federal pelas empresas que
faturaram mais de 78 milhões em
2016. Tais empresas, obrigadas ao
cumprimento da primeira etapa
do calendário desta nova obrigação, levaram os meses de janeiro e
fevereiro de 2018 para preparar e
enviar ao ambiente do eSocial informações cadastrais
e tabelas contemplando
temas diversos, como: sua
listagem de cargos, seus
turnos de trabalho, seus
estabelecimentos,
entre
outros.
Em março, o trabalho
de envio de informações ao
eSocial continua para estas
empresas. Nesta fase, serão
levados aos entes governamentais o cadastro dos
empregados, além de fatos
relacionados à sua gestão:
admissões, desligamentos,
afastamentos, etc. Na fase
seguinte, a ser iniciada em maio de
2018, fecha-se um ciclo de envios
com os informes de pagamento
dos trabalhadores, acompanhados
das respectivas incidências fiscais,
previdenciárias e de FGTS.
Mesmo tratando-se de um conjunto robusto de informações, estima-se que, apenas, cerca de 14.000
empresas estejam obrigadas a esta
primeira etapa. O maior volume de
transmissões ao eSocial ocorre no
segundo semestre de 2018, quando alguns milhões de empregadores devem fazer o envio de suas informações ao governo, seguindo o
mesmo “faseamento” gradual, que,
iniciado em julho, culminará com os
informes de pagamento no mês de
novembro.
A implementação do eSocial
será, enfim, concluída no ano de
2019, quando os órgãos públicos

passarão a enviar seus documentos
à plataforma e os eventos relacionados à Saúde e Segurança do Trabalho tornarem-se obrigatórios.
O eSocial é a nova forma de
prestação de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias ao
governo, que visa reduzir a burocracia, eliminando cerca de 15
obrigações. Entre elas, o CAGED,
a RAIS e a GEFIP. A contrapartida

da desburocratização, entretanto,
é a maior exigência com a qualidade das informações que serão
disponibilizadas por via digital a
órgãos como a Receita Federal, o
Ministério do Trabalho e o INSS.
Uma premissa de funcionamento do eSocial é que o próprio
governo calcule os tributos incidentes sobre a contratação de
mão de obra, partindo dos fatos
escriturados pelos empregadores. Para contemplar as incidências previdenciárias advindas de
outros eventos financeiros, uma
obrigação complementar nascerá
também este ano: a EFD-Reinf. Seu
foco inicial será a apuração detalhada da tributação sobre a aquisição e venda de serviços, a partir
dos dados informados por clientes
e seus fornecedores mês a mês.
A chegada do eSocial afeta di-

retamente o ambiente de negócios. Fatos que, até o momento,
são submetidos ao crivo dos órgãos do governo apenas em eventuais fiscalizações presenciais, farão parte do acervo de dados que
o governo terá previamente de
cada empregador. A regularidade fiscal da pessoa jurídica poderá
ser aferida mensalmente também
a partir do cumprimento das obrigações com o trabalhador.
O acesso à cobertura do
INSS em caso de doenças
ou acidente no trabalho
dependerá da qualidade da
gestão de SST praticada na
organização.
Tudo isso aliado a um
conjunto de penalidades
previstas em legislações
diversas e à capacidade de
processamento e cruzamento de informações do
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, onde
o eSocial figura como mais
um módulo, dá a dimensão
do desafio que bate à porta
das empresas.
Enquanto o governo se deu
prazo para adequação ao eSocial e
EFD-Reinf a partir de 2019, empresas que tenham o poder público
como cliente enfrentarão, antecipadamente, exigências que geram
reflexos nos seus custos. Novas
licitações levarão isso em conta?
Ainda não sabemos.
O cronograma do eSocial foi
iniciado e não há indicativo de
que sofrerá alterações. Suas consequências, longe de afetarem
exclusivamente uma determinada
área das empresas, dirigem-se aos
negócios. Neste cenário, compreender as novas exigências e implementar mudanças nos processos é
imperativo e urgente.
Alberto Borges, consultor e sócio-diretor
da Lumi Consultoria e Serviços.

