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ATENÇÃO: EVITE MULTA DO FISCO !
Com a nova legislação, o SAT/NFC-e (Nota Fiscal ao Consumidor eletrônica), SÃO OBRIGATÓRIOS

ADQUIRA JÁ A SOLUÇÃO ELGIN E TENHA MAIS TRANQUILIDADE

SAT

I9 - IMPRESSORA DE CUPOM NÃO FISCAL

Sistemas Operacionais: Windows, Linux e Android.
Garantia de 3 anos

Corte automático de papel
Alta velocidade: 300 mm/seg
Garantia de 3 anos

Para utilizar o SAT/NFC-e, seu sistema deve estar preparado. Consulte seu fornecedor de softwares.

VANTAGENS AO ADOTAR O CF-E-SAT ELGIN:
Evite autuações pelo fisco
Elimine despesas com intervenções técnicas (impressoras fiscais)
Economize tempo, pois não é mais necessário extrair arquivos da Nota Fiscal Paulista.

Editorial
Editorial
O ano de 2016 começou cheio de atribulações, conforme já era previsto. A situação política e econômica
do país está se deteriorando cada vez mais e como vimos
as incertezas do mercado afetam muitas empresas, principalmente as menores.
Nesse cenário conturbado, um fato chama atenção, empresas que mesmo diante das dificuldades de mercado,
souberam reagir e estão crescendo mesmo em meio a
crise. Essa é uma realidade, que nem todos conseguem
compreender, mas que tem suas justificativas.
Qual segredo? Talvez seja sorte (não acredito), talvez
uma capacidade inovadora que enxerga oportunidades
onde ninguém mais vê (sim). Mas para a maioria dos
empreendedores, que no cotidiano lutam para “fechar o
mês sem entrar no vermelho”, o segredo é ter o negócio
“na mão”, conhecendo cada detalhe da estrutura, cada
variável que possa influenciar nas decisões, somando
informações que levem a compreensão dos desejos e necessidades dos clientes, sendo capaz de oferecer produtos e serviços a preços competitivos e mesmo com todas
as dificuldades ainda manter-se legalmente constituído
com todos os tributos em dia.
Essa realidade, nos mostra o que é imprescindível:
planejamento, análise, acompanhamento enfim gestão.
Gestão eficiente.
Nesta edição trazemos informações, que contribuem
com o empresário que busca estratégias para superação
da crise. Acreditamos que a disseminação dessas informações pode fortalecer tanto a estrutura de negócios de
nossos clientes, como o mercado gerando uma espiral
ascendente que favorece o desenvolvimento da economia e do Brasil.
Boa leitura!
Rodrigo M. Freitas - Diretor Geral
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Nossas Revendas:
São José dos Campos/
Jacareí / Caçapava

Pq. Tecnológico de São José dos
Campos.
Av. Dr. Altino Bondensan, Nº
500, Centro Empresarial II, Sala
1406,
Dist. de Eugênio de Melo, São
José dos Campos – SP.

12 3892-2878
Responsável:

Mara Passos

Ubatuba

Rua Dona Maria Alves, 793,
sala 2 Centro.

Suporte: 12 3908-7777

12 3832-4432
Responsável:
Annibal Bastos

Taubaté

São Paulo(SP)

Rua Marques do Herval, 409,
sala 12, Centro - Taubaté.

Rua Vinte e quatro de dezembro nº 108 - Vl. Dom Pedro II.

12 3424-6405
12 98852-4537
Responsável:
Kelvin Nachbar

(11) 2776-5901

Pindamonhangaba

Rua Nova Fatima 70 Jardim Jua
São Paulo - SP.

Rua José Temer, 61, São
Benedito
Pindamonhangaba.
12 3642-5212
Responsável:
Adriano Corrêa

Guaratinguetá

Rua Visconde do Rio Branco,
51b sala 3, Centro.
12 3642-5212

Responsável:

Adriano Corrêa

Caraguatatuba

Rua Pindamonhangaba, 281,
Piso Superior, Sumaré.

Fone: 12 3882-3690

Responsável:
Thiago Marques

São Paulo(Sul)

11 2538-2175
Responsável:
Andrea Fugulin M. Barbosa

Guarujá

Al. das Margaridas 312 sala 06 Santo Antonio

13 3323-1894
12 98823 8349
Responsável:
Paulo Rogério

Santos

Rua Alm. Tamandaré 276
Macuco, Santos

13 3323-1894
12 98823 8349

Responsável:
Thiago Mendes

Responsável:
Paulo Rogério

Campos do Jordão

Belém / Ananindeua - PA

Rua Eduardo Levi, 372, Capivari , Campos do Jordão.
12 3663-1347
12 99723-5221
Responsável:
Vitor A. Machado

São Sebastião / IlhaBela

Rua Nossa Senhora da Paz, 64,
Centro.

91 98748-5275
91 3199-1836
Responsável:
João Eduardo

Manaus - AM

Rua Goiás sala B Bairro Flores
92 3228-6450
Responsável:
Amaro de Melo Júnior

Reclamar pode, mas com moderação!
Consumidora é condenada por abuso do direito de reclamar!
Por: Adem Bafti - Advogado

“Embora a divulgação de uma
reclamação na internet tenha uma
abrangência que não se pode precisar o tamanho, as empresas que
colocam produtos e serviços no
mercado estão naturalmente sujeitas a críticas e reclamações. O que não se admite,
e que efetivamente configurou o ilícito, é o excesso de linguagem apto a ofender indevidamente a
reputação da pessoa jurídica de maneira significativa.” Com esse entendimento, a 6ª turma Cível
do TJ/DF confirmou sentença que condenou uma
consumidora a pagar indenização a empresa de
móveis, por abuso do direito de reclamar.
A cliente comprou duas
poltronas de mostruário
e as recebeu em casa, assinando o termo de recebimento sem qualquer
ressalva. Depois, percebeu que uma delas estava
rasgada. A empresa disse que o dano se deu duran-

te o transporte da mobília e se propôs a costurar
a poltrona ou providenciar uma nova com o pagamento da diferença. Insatisfeita, a consumidora
expôs o caso no site Reclame Aqui e no Facebook,
segundo a empresa, desvirtuando a realidade dos
fatos e maculando sua imagem.
Entendendo que a cliente extrapolou seu direito
de reclamar, o juízo de primeira instância a condenou ao pagamento de indenização de R$ 10 mil
por danos morais. Ao manter a decisão, o relator,
desembargador Hector Valverde Santanna, considerou que “o excesso de linguagem em publicações nas redes sociais e sítios de reclamações
de consumidores desborda da mera exposição do
pensamento para tornar-se ofensa à honra objetiva, inobstante tratar-se de pessoa jurídica, amplamente divulgada na internet, com a intenção
confessada de compeli-la a realizar sua vontade,
configura dano moral”. O magistrado, porém, reduziu o valor da indenização para R$ 2 mil.
• Fonte migalhas 24/8/15 - Processo: 0045083-79.2014.807.0001

A Arte da gestão

Imprescindível nos dias de hoje
Por: Jorge Ubiratan

Porque tenho que fazer gestão?
Diante da necessidade atual de resultado, é um
enorme risco abandonar o negócio a sua própria
sorte. É factível afirmar que atitudes que deram certo
até agora, não garantem o sucesso do negócio para
o futuro. Estamos diante de uma situação no varejo
que há muito tempo não se via. Conforme reportagem da revista exame em 17/02/2016, sobreviver a
2015 não foi nada fácil para as empresas brasileiras.
Em meio ao aumento da inflação e da taxa de desemprego, consumidores ficaram receosos em gastar e o
ritmo de toda a economia diminuiu. O resultado da
combinação desses fatores foi um Produto Interno
Bruto (PIB) em retração de 3,7%. Para este ano, as
expectativas também não são positivas. Contar com
uma reviravolta no cenário macro econômico para
os próximos 12 meses, está praticamente descartado
e as companhias ainda terão de trabalhar duro para
convencer os clientes a comprar.
Em janeiro, as fortes quedas de vendas em móveis
e eletrodomésticos, alimentos e combustíveis pressionaram as vendas no varejo brasileiro e o setor
iniciou o ano sem dar sinais de recuperação. No primeiro mês do ano, informou o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), as vendas varejistas
caíram 1,5% sobre dezembro, no segundo pior resultado para o mês na série iniciada em 2001. Sobre o
mesmo mês do ano anterior, as vendas despencaram
10,3%, maior queda desde março de 2003 (-11,4%),
depois de terem encerrado 2015 com a maior queda
histórica. “O volume de vendas na entrada de 2016

mostra uma queda acelerada das vendas, que é quase
generalizada e reflete toda a conjuntura econômica”,
destacou a economista do IBGE Isabella Nunes.
Os resultados foram piores do que as pesquisa da
Reuters que apontavam um recuo de 0,6% na comparação mensal e de 8,35% sobre o acumulado do
ano anterior. As mesmas pressões que afetaram o
setor varejista ao longo do ano passado persistem em
2016, impossibilitando a visualização de qualquer
sinal de estabilidade. A forte recessão econômica se
intensifica pela falta da confiança motivada por perda
de emprego e renda, juros e inflação elevados. Foram
exatamente esses fatores que levaram o consumo das
famílias a recuar 4,0% em 2015, contribuindo para o
Produto Interno Bruto (PIB) encolher 3,8%.
O IBGE apontou que a maior queda nas vendas
varejistas em janeiro aconteceu em móveis e eletrodomésticos, de 4,3%. Hipermercados, supermerca-

dos, produtos alimentícios, bebidas e fumo, setor
com maior peso na estrutura do comércio varejista, registrou perdas de 0,9%. Já as vendas de com-

bustíveis e lubrificantes caíram 3,1% sobre dezembro. “A perda das vendas de hipermercados tem a ver
com a renda real mais fraca. Há ainda uma evolução
de preços de alimentos acima da inflação e os consumidores estão tendo que se ajustar a essa realidade
com produtos alternativos e mais acessíveis”, explicou Isabella, do IBGE.
Por sua vez, o volume de vendas no varejo ampliado - que inclui veículos e material de construçãoapresentou recuo de 1,6%, com queda de 6,6% nas
vendas de material de construção. A pesquisa Focus
do Banco Central continua apontando que a inflação
medida pelo IPCA encerrará este ano bem acima
dos limites definidos pelo governo (7,59%), com a
economia registrando contração de 3,5%.
Conforme reportagem da revista exame de
11/03/2016 as vendas no comércio varejista brasileiro recuaram 2,2% em fevereiro. Segundo, Kamalesh Rao, responsável pela pesquisa Speeding Pulse,
nem a melhora da confiança do consumidor foi suficiente para “trazer mais vida ao varejo”. “O ligeiro
aumento na taxa de inadimplência e a redução do
crédito, combinados à alta no endividamento das
famílias, apontam para uma fraqueza contínua dos
gastos dos consumidores”, afirmou. De acordo com
o relatório, entre dezembro e fevereiro, o declínio do
varejo ficou em 7,6%, enquanto que no quarto trimestre de 2015 a queda foi de 8,9%.

A saída é fazer GESTÃO
De acordo com a consultoria McKinsey, focar em
quatro temas pode ajudar as empresa, em especial
do setor de varejo, a passar sem grandes turbulências
pela crise. São eles:

1- Surfar o tsunami digital.
Não dá para negar que a digitalização já chegou
em cheio no Brasil – e que ela veio para ficar. Para
a McKinsey, investir em tecnologia e meios virtuais
é essencial para quem quer se manter competitivo, é
uma oportunidade de criação de valor.

Em evento promovido pela Amcham (Câmara
Americana de Comércio), em São Paulo, o sóciolíder da consultoria Bruno Furtado citou o exemplo da Amazon. A varejista, que já vende livros pela
internet há algum tempo, criou agora uma espécie
de Uber para ajudá-la a fazer entregas. Pelo serviço,
motoristas podem se candidatar a levar os pacotes
para os clientes.
Segundo a McKinsey, o uso da tecnologia pode levar empresas a aumentar as vendas em 5% a 30% e a
reduzir custos em 1% a 15%.
Usando todas as funcionalidades do Sistema Athos,
principalmente o modulo financeiro, você consegue
uma redução de custos que pode chegar até 25%.

2- Construir uma estratégia de vendas
vencedora.
Na crise, cortar custos é importante, mas
alavancar as vendas é
ainda mais, de acordo com Furtado. Um
estudo feito pela consultoria
com
120
companhias líderes da
América Latina identificou que elas seguem algumas
estratégias comuns para se destacar. Entre elas estão:
descobrir oportunidades de crescimento antes dos
competidores, vender onde e como o consumidor
quer comprar e fortalecer e desenvolver os vendedores. Para isso, lembrou Bruno Furtado, é importante nunca negligenciar a experiência de compra
do cliente. “Não se trata de apenas vender, mas de
como vender, como tratar o consumidor”, disse. Ter
as pessoas certas na linha de frente é outro ponto.
Para isso, é preciso definir com exatidão o perfil de
vendedor que a companhia precisa e conhecer bem
as habilidades das pessoas que ele tem, o que pode ser
feito por meio de testes psicotécnicos. A combinação
de pessoa certa no lugar certo pode fazer as vendas
crescerem de oito a dez vezes, segundo a McKinsey.
O Sistema Smarthos, o Sistema Pedhos, O Sistema Prathos mobile, são subsistemas do Athos que
reforçam as vendas. Um bom vendedor usando um
bom sistema vai contribuir para que sua empresa
venda mais.

3- Buscar o preço adequado.
Consumo em baixa resulta em estoques cheios. Na
tentativa de desová-los, muitas empresas apostam
pesado em liquidações. Porém, isso deve ser feito
com cautela, segundo a McKinsey. Conforme dados

da consultoria, um aumento de 1% nos preços pode
elevar os lucros em 14%, enquanto um desconto de
5% exige um aumento de 19% nas vendas para que
rentabilidade seja mantida. “Em torno de 70% a 75%
das promoções não se pagam. É importante saber
exatamente o que vai dar certo”, disse Furtado. A precificação deve ser uma das prioridades do presidente
de uma organização, na visão dele.
Usando corretamente a formação de preços contida no Sistema Athos, a empresa consegue ter clareza
de sua rentabilidade e definir ações para promover
ou não liquidações.

4- Colaborar, colaborar e colaborar.
Para avançar no mercado, companhias precisam
não só incentivar a colaboração entre seu time, mas
também com os fornecedores e até concorrentes. Segundo a McKinsey, elas devem deixar de selecionar
parceiros com base no porte e procurar por aqueles
comprometidos e com ideias inovadoras. Elas também precisam envolver todos os funcionários (e não
apenas os níveis hierárquicos superiores), investir
em infraestrutura e traçar estratégias de longo prazo.

Como a gestão pode mudar os rumos da sua
empresa.
A gestão de uma empresa pode ser considerada
como o principal fator de sucesso do negócio. Ainda que muitos empreendedores tenham a confiança
de que o seu produto
ou tamanho de mercado sejam mais importantes, a verdade é
que apenas esses dois
pontos não sustentam
o negócio por muito
tempo. A importância de uma gestão de
qualidade reflete-se
na maneira como os
empreendedores conduzem a empresa. Isso significa que uma boa gestão pode ser capaz de identificar
erros e programar melhorias que tornarão a empresa
mais competitiva no mercado. Em resumo, mesmo
um produto mal concebido pode ser ajustado e vendido. Por outro lado, um bom produto ou serviço,
sem uma boa gestão reduz as chances de sucesso e de
lucro da empresa. Há diversas vantagens que acompanham uma gestão que é executada plenamente, todas em prol de melhorias para o negócio.

Benefícios para a produtividade.
Há benefícios que muitas vezes não são percebidos por empreendedores. Um deles é o aumento da
produtividade. Uma boa gestão pode influenciar
a produtividade da sua equipe de duas maneiras: a
primeira é identificando qual membro do time tem
um melhor desempenho em determinada função.
Ao destacá-lo para a função, o gestor o incentiva a
trabalhar melhor. O segundo ponto é sobre a eficiência das tarefas. Um gestor atento consegue identificar quais tarefas estão tomando tempo demais para
serem cumpridas e corrigir as falhas que causam os
atrasos, seja na metodologia utilizada ou mesmo no
tipo de ferramenta. Esses dois pontos, quando aliados, trabalham para melhorar a produtividade do
time e a qualidade do resultado. O Sistema Athos padroniza, através de melhores práticas incorporadas
ao sistema, os dois pontos citados.

Finanças controladas.
A gestão pode transformar as finanças da sua empresa de diversas maneiras: Com o Sistema Athos
você tem controle total das movimentações financeiras e um plano de contas contábil adequado a realidade de sua empresa. Uma boa gestão reflete em
absolutamente todos os departamentos da empresa,
controlando os investimentos e gastos.

No âmbito financeiro, isso significa manter as contas a pagar individuais, carnês e contas mensais bem
como o contas a receber muito bem organizados,
controlados e acessíveis. Apenas com o modulo financeiro do Sistema Athos no controle desse ponto, é possível manter o caixa da empresa saudável.
É fundamental que o gestor entenda que usar um
Sistema de Gestão com controle financeiro, como o
Sistema Athos, faz muita diferença.

Planejamento Estratégico.
Cada vez mais as empresas entendem que o planejamento estratégico torna o negócio mais competi-

tivo, tanto por conseguir antecipar certos movimentos quanto para inovar. É improvável que uma empresa
consiga lançar um novo produto, por exemplo, sem que haja o mínimo de planejamento estratégico. Neste
contexto, uma boa gestão torna o planejamento estratégico mais apurado e capaz de apresentar melhores
resultados com menor exposição a risco. Acompanhando os investimentos feitos e seus resultados, será mais
fácil para os gestores planejarem os próximos passos.

Busca por resultados.

Todos os processos da empresa trabalham com o único objetivo de produzir os melhores resultados. Desta
forma, uma boa gestão pode transformar uma empresa em queda em um negócio lucrativo simplesmente por
permitir que os processos eficientes se integrem ao negócio e sejam facilmente monitorados. Na prática, isso
significa que uma boa gestão através de um software como o Sistema Athos, fará com que a empresa tenha sob
controle seu pessoal, clientes, finanças e planejamento futuro. Criando, assim, um ambiente próspero para o
sucesso, de forma simples, bastando apenas alimentar o sistema.

Atendimento aos requisitos Legais.
A legislação trabalhista, tributária e fiscal devem ser observadas por todas as empresas, a fiscalização está
em um caminho irreversível, a era digital. As informações que antes eram em papel agora são enviadas por
meios eletrônicos, como por exemplo a NFe e o SAT CFe que veio para ficar. Não podemos mais esperar o futuro chegar até a nossa empresa. O futuro é agora, a atitude de documentar as operações de forma eletrônica já
é uma realidade. Não basta mais ter um negócio lucrativo e organizado, se na hora de fechar a venda e emitir
o comprovante fiscal você não tem a ferramenta certa.

Quero fazer GESTÃO. E agora?

O Sistema Athos é a ferramenta ideal para que as
tarefas sejam realizadas com eficiência e organização,
a aplicação desta ferramenta irá melhorar a rotina
de trabalho de qualquer empresa, porque oferece
soluções eficientes para cada segmento do mercado
varejista. Contando com equipe treinada e capacitada a entender o seu negócio, este software de gestão
irá permitir uma melhor administração financeira e
comercial, além de deixa-lo atualizado e pronto para
atender as demandas tributárias e fiscais necessárias
ao cumprimento da legislação.

Além de organizar a rotina de vendas do seu varejo, o Sistema Athos controla estoques, clientes, o
dia a dia de funcionários entre outros benefícios tão
necessários para exercer uma gestão eficaz. Uma das
características principais do sistema é ser prático e
muito fácil de usar, além de ter um visual moderno
e elegante, e, o melhor de tudo, o Sistema Athos faz
com que sua empresa tenha gestão, mesmo quando
você não está fisicamente presente. O grande objetivo de qualquer empreendedor!!!!!
Nós do Sistema Athos percebemos que não basta
só automatizar a gestão de uma empresa, é preciso
acompanhá-la a todo momento neste processo. O
suporte fornecido pelo Sistema Athos acompanha o
cliente a todo instante, nos preocupamos com diversas melhorias a serem feitas ouvindo a necessidade
de cada cliente. Nossa evolução é continua e não
evoluímos sozinhos trazemos o cliente conosco, e
vice versa. Não pensamos em problemas e sim em
Gestão efetiva para que todo tipo de empresa possa
se fortalecer e evoluir.
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O lixeiro, o tributarista e a fábula da imundice.
Infelizmente, no Brasil atual ainda há muita gente acreditando na política de quanto pior for nosso
sistema tributário – diga-se de passagem, há décadas o mais complexo do mundo – , melhor. Esses
“profissionais” simplesmente não concebem a ideia
de trabalhar inseridos num sistema claro, objetivo,
justo e simples.

Era uma vez um país muito sujo, coberto de lixo
por todos os lados. Ruas, calçadas, parques e até
mesmo florestas não escapavam de tanta poluição, o
que logo daria àquela nação o incômodo título de a
mais imunda do mundo. Mas o problema não estava
apenas na quantidade, e sim na gigantesca variedade
de detritos existentes.
Além de incomodar a todos, a sujeira em profusão
atrapalhava os negócios e restringia as oportunidades de crescimento, reduzindo a quantidade de
empregos no país.
Na tentativa de diminuir o lixo e criar um ambiente
minimamente aceitável, as organizações consumiam muito tempo de seus empregados. O somatório
dos esforços para tal tarefa, em cada empresa, correspondia a uma verdadeira fortuna. Obviamente,
isso era repassado ao consumidor final. Além disso,
doenças nos clientes e funcionários eram constantes, a exemplo de autuações, multas trabalhistas e
ações promovidas pelos órgãos públicos sanitários.
Neste país haviam alguns lixeiros que ganhavam
muito dinheiro. Nem todos, claro! Mas alguns deles
eram especialistas em cada tipo específico de limpeza. Alguns se tornaram exímios em eliminar resíduos de insumos para indústrias. Outros, na retirada
da sujeira de produtos vendidos pelo comércio. Uma
terceira parcela se especializou no lixo residencial, e
assim por diante.
Mas as especializações tornaram-se, com o tempo, muito sofisticadas, devido às características de
cada indústria, comércio, prestador de serviços e até

autônomos. Chegou-se ao ponto de haver especialista em lixo nos insumos da indústria alimentícia de conservas. Sem contar com as características
locais de diferentes detritos. Cada estado e até município era de tal forma peculiar neste quesito, que o
especialista de uma região simplesmente não conseguia trabalhar em outra.
Há décadas, a sociedade clamava por providências. Seria urgente uma reforma com o objetivo de
reduzir a quantidade e a diversidade daquele verdadeiro lixão nacional. Todos deveriam ganhar com
isto, principalmente os mais pobres. Afinal, eles
poderiam comprar produtos mais baratos e haveria mais empregos decorrentes do desenvolvimento
de novos negócios. Esta mudança facilitaria ainda a
abertura de novas empresas, pois muita gente acabava desistindo de ter o seu próprio empreendimento,
dada a dificuldade de tratar o lixo gerado por essa
corajosa atitude .
Na tentativa de reduzir a sujeira, as autoridades criaram um Sistema Público de Fiscalização
Eletrônica de Detritos, o SPFED. Empresas foram
submetidas a dezenas de sistemas de controle
digitais. Documentos eletrônicos tomaram conta do
cotidiano empresarial, como a Nota de Controle de
Circulação de Lixo; o Conhecimento de Transporte
de Lixo e a Nota de Serviços de Tratamento de Lixo.
Diversos outros sistemas foram incorporados,

caso do Controle da Fiscalização Digital de Trânsito de Lixo, do Controle da Fiscalização Digital
das Contribuições Poluentes e também do Registro
Eletrônico de Informações sobre Retenções de Detritos. Criou-se até um sistema de controle eletrônico dos trabalhadores relacionados às atividades
poluentes, o eSanitário. Mesmo com tantas iniciativas de fiscalização, o lixo só aumentava. Em quanti-

dade e complexidade.
Havia, basicamente, dois grupos na sociedade
contrários às reformas: os grandes beneficiados e os
iludidos. Os primeiros eram os grandes corruptos,
que exploravam a indústria de multas e autuações
sanitárias. Em conluio com algumas “grandes” empresas, ganhavam bilhões para reduzir o custo dos
seus lixos, obtendo em contrapartida duas formas
de benefício: vantagens especiais do governo em
troca de dinheiro para campanhas políticas e criando barreiras protecionistas para impedir que empresas éticas entrassem em seus mercados. Ou seja,
políticos e corporações poderosas, porém inescrupulosas, trabalhavam na surdina para criar mais
lixo a cada dia.
O segundo grupo de beneficiados, os iludidos,
era composto por alguns consultores de lixo convencidos de que, quanto maior fosse a quantidade
e a diversidade da sujeira, mais dinheiro ganhariam
com seus serviços. Eles não entendiam como prosperar em países extremamente limpos. Mal poderiam imaginar que nesses lugares os consultores
eram mais valorizados e bem remunerados. Muitos
profissionais do governo, envolvidos nas atividades
fiscalizatórias, também eram contra as reformas.
Eles tinham medo de perder o emprego. Por isso,
alegavam que se o lixo acabasse, muita gente ficaria
fora do mercado.
Inúmeras gerações se perderam até que houvesse
uma mudança de verdade no país. Finalmente,
foram realizadas reformas beneficiando a maioria
e os “parasitas do lixo” perderam a guerra. O lixo se
reduziu drasticamente em quantidade e qualidade.
O país encontrou, finalmente, o caminho da prosperidade. As empresas cresceram, empregos foram
gerados. Novos empreendedores surgiam todos os
dias. As exportações aumentaram. Investidores internacionais apostavam mais no país. Os corruptos
foram pegos e as empresas a eles associadas,
severamente punidas.
E qual destino tiveram os consultores de lixo? A
profissão extinguiu-se? Na realidade, não. Os iludidos perderam suas consultorias, afinal eles cri-

aram modelos de negócios que apenas seriam
sustentáveis em um ambiente altamente poluído.
Contudo, outro tipo de consultor surgiria. Aquele
que entendeu sempre haver lixo a produzir, e que
a simplificação desses detritos geraria inovações
nos serviços consultivos, suscitando uma relação
“ganha-ganha-ganha” entre consultorias, empresas
e sociedade.
Enfim, proliferaram as consultorias de reciclagem, de melhoria da competitividade ambiental,
de planejamento global de ações preventivas, integrando a cadeia produtiva do país ao resto do
mundo. Elas entenderam que sua missão não seria
cuidar do lixo, mas sim da saúde das empresas e das
pessoas, num ambiente literalmente limpo.
Infelizmente, no Brasil atual ainda há muita gente acreditando na política de quanto pior for nosso
sistema tributário – diga-se de passagem, há décadas o mais complexo do mundo – , melhor. Esses
“profissionais” simplesmente não concebem a ideia
de trabalhar inseridos num sistema claro, objetivo, justo e simples. Certamente se esquecem da
existência de consultores em países como Estados
Unidos, Alemanha e Japão. Pobres almas iludidas!
Deve ser frustrante pensar que você só consegue
ganhar dinheiro se o resto da sociedade perder,
mergulhada em pilhas e pilhas do mais puro lixo!
Por outro lado, é cada vez maior a quantidade de
profissionais na área tributária e contábil cientes de
que sua missão não é cuidar da sujeira, e sim da
saúde das pessoas e empresas. Estes sim são dignos
de se orgulhar do papel que exercem, não apenas
em seu trabalho diário, mas principalmente no país
bem melhor que estão ajudando a construir.

Roberto Dias Duarte é sócio e presidente do
Conselho de Administração da NTW Franchising, primeira franquia contábil do país.

http://www.robertodiasduarte.com.br/o-lixeiro-otributarista-e-a-fabula-da-imundice/

Casos de Sucesso
Central aviamentos, mais de 40 anos de experiência.
Mais um cliente satisfeito com o Sistema Athos
Jorge Kenzo 65
anos, empresário,
pai de três filhos e
humorista por natureza.
Há mais de 40
anos como comerciante, o Sr. Kenzo é
um dos nossos clientes de sucesso.
Estabelecido no centro de São José dos Campos,
em uma das ruas com maior fluxo de consumidores,
o empresário descendente de japoneses, tornou-se
um grande amigo, nesses 5 anos em que utiliza o
Sistema Athos.
Especializada na comercialização de botões, zípers,
linhas, etc., sua loja, a Central de Aviamentos, tem
todo material do setor de
armarinhos e o Sr. Jorge, sempre comprometido
com o cliente, aposta na fidelidade e na atenção
que seu consumidor recebe. “Quando um cliente
vem até nós e não encontra o que está procurando,
anotamos tudo em nosso caderninho para provi-
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denciarmos o mais rápido possível.”, afirma Sr. Jorge
Kenzo.
Os aviamentos são os materiais necessários à conclusão de uma peça de roupa, além de terem funcionalidades de ajustes, como no caso dos botões,
eles são responsáveis pelos adornos e visual estético
das vestimentas.
Segundo o empresário e pai de família, o Sistema
Athos sempre conseguiu sanar suas necessidades de
manutenção dos computadores, informatização e
automação, assim como manteve disponível e atento, a todo momento, os serviços de suporte.
Mesmo encontrando dificuldades no atual cenário
macro econômico, o Sr. Jorge aposta na inovação
e tem projetos para a reestruturação da loja. Sua
grande capacidade empreendedora tem como espelho, uma loja sempre lotada e com grande frequência de clientes.
O Sr. Jorge mantêm, além da loja em São José dos
Campos, uma filial em Caraguatatuba, gerenciada
pelo filho, Sr. Jorge Kenzo Fukuda Junior. A empresa conta com mais de 10 funcionários, tendo cadastrado mais de 16 mil itens no Banco de dados do
Sistema Athos.

Família Athos

Convenção Athos 2016
Resultados Conquistados e Visão de Futuro
No último dia 27
de fevereiro, realizamos a 4ª convenção
Athos, com o objetivo de compartilhar
com todos os nossos
colaboradores, os resultados obtidos no ano de 2015, assim como alinhar nossas estratégias e metas para o próximo triênio de 2016 a 2018.
Ao mesmo tempo em que reconhecemos e premiamos nossos melhores talentos, acreditamos que
levando a todos os colaboradores, de forma clara
e transparente nossos resultados, objetivos, conquistas, nos aproximamos cada vez mais da nossa
visão de negócio que é “Ser a maior provedora de
software de gestão ao varejo Brasileiro”.

Nossa equipe vem trabalhando vigorosamente
para que o sucesso atingido pela Athos até aqui, não
só se mantenha, mas também cresça a cada ano.
Chegamos ao final de 2015 com 91 colaboradores
distribuídos em 17 Revendas do Sistema Athos e
atendendo a 55 cidades, 27% a mais que em 2014.
Nosso faturamento cresceu 72% em 2015. Fechamos 1097 novos contratos e ultrapassamos a casa
dos 2100 clientes ativos e adimplentes. Na pesquisa
de Satisfação realizada em novembro de 2015, ficamos orgulhosos e agradecidos em atingir a marca
de 93,7% de clientes satisfeitos ou muito satisfeitos
com o Sistema Athos. Iremos trabalhar em 2016
cada vez mais focados em atender e superar as expectativas de nossos clientes, pois só assim, com a
chancela do cliente, é possível crescer e se orgulhar
do caminho percorrido.

Software de gestão completo para
empresas do varejo.
Fácil de usar, possui um visual
moderno, totalmente seguro.
NOSSA ORIENTAÇÃO AO CLIENTE:
Alugue ao invés de comprar.
Acreditamos ser a melhor opção para você.

Sistema de locação de Sat
R$ 100,00 por mês
Evite problemas técnicos locando seu Sat.
Troca garantida e sem custo**

Aquisição SAT CFe Elgin

R$ 1.200,00***

Homologado para o Sat*

www.sistemaathos.com

(12) 3908-7777

Nossos produtos

O Sistema Ponthos gerencia e controla a jornada de
trabalho dos funcionários de
uma ou várias empresas.

O Sistema Nothos funciona
integrado ao Sistema Athos,
facilitando muito a operação
de emitir uma nota fiscal
eletrônica.

* http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/consultas_publicas/SH.asp
**Confira condições de contrato: troca com comprovação de defeitos técnicos no equipamento.

O Sistema Pedhos é um
módulo integrado ao
Sistema Athos, foi desenvolvido para agilizar o
atendimento em comandas (pré pedido).

