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Com a nova legislação, o SAT/NFC-e (Nota Fiscal ao Consumidor eletrônica), SÃO OBRIGATÓRIOS

ADQUIRA JÁ A SOLUÇÃO ELGIN E TENHA MAIS TRANQUILIDADE

I9  - IMPRESSORA DE CUPOM NÃO FISCAL
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.

ATENÇÃO: EVITE MULTA DO FISCO !

SAT
Sistemas Operacionais: Windows, Linux e Android.

Garantia de 3 anos



EditorialEditorial

 2016 está sendo para a Athos um ano de re� e- 
xão. A situação caótica que temos vivido nos úl-
timos anos, tanto na economia como na política, 
tem gerado preocupação e levado muitas empresas 
a fecharem suas portas. Empresas estas que não se 
prepararam para momentos como este e que ape-
nas “tocavam o barco”, sem se preocupar com a ver-
dadeira gestão de seus negócios.

 Todo esse cenário de inquietação, gerou re� exos 
em nosso planejamento anual e nas decisões es-
tratégicas da empresa. Optamos por seguir um 
caminho menos audacioso e mais conservador 
e dentre outras ações, reduzimos o ritmo de ex-
pansão e a abertura de novas revendas pelo Brasil, 
tudo em prol da consolidação dos nossos processos 
operacionais. 

  Para nós do Sistema Athos, este é o momento 
para assegurar que nosso modelo de atuação e � lo-
so� a  corporativa,  presentes  desde  o  início, con-
tinuará norteando nossas ações. 

O que nos levou ao patamar atual, em que parti-
mos de 3 colaboradores em 2009, para chegarmos a 
mais de 100 colaboradores e 2.600 clientes em 2016, 
foi nos mantermos � éis à nossa essência.

  O fato é que a � loso� a de atender aos clientes 
com muito carinho, atenção personalizada, hu-
manidade nas tarefas e se colocar sempre no lugar 
deles, se perde, se não tivermos a sensibilidade de 
olhar nosso modelo e nosso processo atual com a 
certeza de que o cliente é a parte mais importante 
de nossa empresa.

  Dessa forma, reconhecemos que no ambiente 
hostil e altamente competitivo em que estamos in-
seridos, o conhecimento é uma ferramenta funda-
mental para o desenvolvimento de empresas e em-
presários. O que nos leva a outra questão, poucas 
empresas se preocupam em oferecer, além de pro-
dutos e serviços, informação de qualidade que pos-
sa colaborar na gestão dos negócios de seus clientes. 
Por isso, nós do Sistema Athos, queremos ser para 
nossos clientes o “ponto fora da curva”, queremos 
ser a solução, queremos ser o apoio. Pensando as-
sim, criamos a Universidade Athos, que na primei-
ra fase, garantirá que nossos processos organizacio-
nais e qualidade de atendimento sejam diariamente 
acompanhados, analisados e tratados com intuito 
de levar um real atendimento proativo e assertivo 

aos nossos clientes.
Mas não é só isso, em 2017, numa segunda fase, 

queremos disponibilizar nossa especialização em 
gestão, contribuindo com a operação de nossos cli-
entes, oferecendo treinamentos em gestão,   quali-
� cados e gratuitos, para seus funcionários, ampli-
ando assim, a capacidade de tomada de decisões, 
favorecendo o desenvolvimento econômico e a  
geração de novos valores empresariais.

  Acreditamos que a recessão gerada pela inap-
tidão política e governamental exposta no cenário 
político atual, começará a ser revertida em algum 
momento, provavelmente a partir da metade do 
segundo semestre de 2016. Nós, da Athos Desen-
volvimento, estamos atuando para que, junto com 
nossos clientes, possamos desfrutar do crescimento 
que virá. Acreditem, depois da tempestade vem a 
bonança e as empresas, que se prepararam para so-
breviver em momentos de crise, sairão fortalecidas 
e estarão aptas a crescerem.

Somos assim, queremos disponibilizar gestão de 
alta qualidade e informações o tempo todo. A Re-
vista Sistema Athos News, nosso site e as mídias so-
ciais são formas de levar até você, cliente Sistema 
Athos, mais informação sobre o mundo empresar-
ial, gestão e automação comercial. Nesta 4ª edição, 
você vai conhecer mais detalhadamente o quanto 
somos preocupados com você, nosso cliente.

Boa leitura!

Rodrigo M. Freitas

Diretor Geral

Expediente:
Realização: 
Athos Desenvolvimento de Sistemas EIRELI
Parque Tecnológico São José dos Campos - SP 
Central de atendimento:  (12) 3908-7777
Diagramação e redação:  
Departamento  de Marketing Sistema Athos 
Impressão: Resolução Grá� ca
Versão Web: www.sistemaathos.com.br
e-mail: marketing@sistemaathos.com.br. 
As propagandas não re� etem  necessariamente  a opinião da 
revista e são de inteira responsabilidade de seus autores.



Matriz - Parque Tecnológico SJC
Avenida Dr. Altino Bondensan, Nº 500,
Centro Empresarial I, Sala 103, 
Dist. de Eugenio de Melo, São José dos Campos – SP 
Fone: (12) 3908-7777 
Gerente Comercial:  Ton Marioh

Guaratinguetá 
Rua Visconde do Rio Branco, 51b, sala 3, Centro
Fone: (12) 3642-5212 
Gerente Responsável: Rafael Castilho

Pindamonhangaba
Rua José Temer, 61, Centro
Fone: (12) 3642-5212
Gerente Responsável: Nilmaier Melo

Guarulhos
Rua Santa Rita de Cassia, nº 155, Vila Pedro Moreira
Fone: (11) 3230-1342 
Gerente Responsável: João Paulo Couto

Taubaté
Rua Marques do Herval, 409, sala 12, Centro
Fone: (12) 3424-6405 / (12) 3908-7777

Gerente Responsável: Kelvin Nachbar

Jacareí
Avenida Siqueira Campos, 62, Centro
Fone: (12) 3953-4746 / (12) 97403-0012
Gerente Responsável: Fernando Campos

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

Ubatuba
Rua Dona Maria Alves, 793, sala 2, Centro
Fone: (12) 3832-4432
Gerente Responsável: Annibal Bastos

Caraguatatuba
Rua Pindamonhangaba, 281, Piso Superior, Sumaré
Fone: (12) 3882-3690 / (12) 97820-6574
Gerente Responsável: � iago Mendes 

São Sebastião
Rua Nossa Senhora da Paz, 64, Centro
Fone: (12) 3892-2878 / (12) 99715-1784
Gerente Responsável: Mara Passos

São Paulo(Capital) - SP
Rua Vinte e Quatro de Dezembro, 108, Vila D. Pedro II
Fone: (11) 2776-5902 / (11) 2776-5901
Gerente Responsável: � iago Marques

Guarujá 
Alameda das Margaridas, 312, sala 06, Santo Antônio 
Fone: (13) 3323-1894
Gerente Responsável: Paulo Rogério

Santos 
Rua Almirante Tamandaré, 276, Macuco
Fone: (13) 3323-1894 
Gerente Responsável: Paulo Rogério

Belém / Ananindeua - PA 
Travessa Timbo 2415, 104, bloco E, Marco
Fone: (91) 3199-1836 / (91) 98748-5275 / (91) 98339-
6997
Gerente Responsável: � iago Alves

Manaus - AM 
Rua Goiás, sala B, Flores
Fone: (92) 3228-6450 
Gerente Responsável: Amaro de Melo Jr.

Nossas revendas

Qualidade gráfica que salta aos olhos.

(12) 3627.3050 
www.resolucaografica.com.br
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Faixa etária Valores sem IOF * 

Até 18 R$ 219,95 

19 a 23 R$ 264,44 

24 a 28 R$ 323,21 

29 a 33 R$ 353,58 

34 a 38 R$ 373,62 

39 a 34 R$ 430,27 

44 a 48 R$ 510,54 

49 a 53 R$ 590,41 

54 a 58 R$ 698,86 

59 em diante R$ 1.221,94 

 

- ASSISTÊNCIA PESSOAL 24H
- REEMBOLSO
- REMISSÃO
- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Solicite seu orçamento! BORTOLUZZI CORRETORA DE SEGUROS.
Tel. (12) 99144-2030 e-mail: danielabortoluzzi@hotmail.com

Pensando no cliente 

Conforme divulgado pelo setor bancário, os bole-
tos de cobrança não registrada deixarão de existir 
no � nal de 2016. Esta medida está de acordo com 
o cronograma estabelecido pela Federação Brasilei-
ra de Bancos (FEBRABAN), havendo várias razões 
para esta alteração, bem como muitas consequên-
cias decorrentes dela.

Uma das preocupações dos bancos, que motivou 
esta alteração, é reduzir prejuízos com fraudes nos 
boletos, um tipo de atividade criminosa bastante co-
mum e para a qual os boletos sem registro são muito 
vulneráveis. 

As datas estabelecidas para cada etapa deste pro-
jeto são: 

• Junho/2015 : Cessar a oferta da cobrança sem 
registro para novos entrantes e clientes atuais da co-
brança.

• Agosto/2015 : Início da operação da base cen-
tralizada de bene� ciários (inserção, manutenção e 
consulta)

• Dezembro/2016 : Término da migração de 
carteiras de Cobrança sem Registro para modali-
dade registrada.

• Janeiro/2017: Início da operação da base cen-
tralizada de títulos, com validação interbancária no 
momento da liquidação. 

Devido à este cronograma, desde Julho de 2015, os 
bancos já não permitem a abertura de novos contra-
tos de boleto não registrado. Até Dezembro de 2016, 
todas as contas dessa modalidade terão sido migra-
das para o formato de boleto registrado.

Portanto a partir de 01/01/2017, seremos obriga-
dos a inativar o módulo de boleto não registrado do 
Sistema Athos, porém, já estamos preparados para 
emitir boletos bancários REGISTRADOS. Ressalta-
mos aos clientes Athos, que tiverem necessidade de 
utilizar boletos bancários registrados, devem entrar 
em contato conosco com antecedência, pois, será 
necessário parametrizar e homologar o sistema in-
dividualmente para cada cliente e para cada conta 
bancária. Atentem-se, pois existe um prazo de im-
plementação e custo para esta operação! “Nós, do 
Sistema Athos, estamos sempre atentos em relação 
as novas exigências de mercado para melhor atender 
aos nossos clientes!” - conclui � iago Mendes, ger-
ente operacional do Sistema Athos.

Fonte: https://ciranda.me/tsdn/blog-da-tecnospeed/post/os-ultimos-meses-
do-boleto-sem-registro-voce-esta-pronto

Mudanças bancárias para cobranças não registradas

Os Boletos de cobrança 
não registrada deixarão 
de existir no fi nal de 2016. 

Pensando no cliente 





O projeto: Universidade Athos
Buscando excelência no desempenho das funções 

dos colaboradores da Athos e de partilhar a sabe-
doria corporativa com os clientes, nasceu a Univer-
sidade Athos. Na primeira fase, este projeto inicia-se 
com a operacionalização desta área com o propósi-
to de levar o conhecimento através de treinamen-
to corporativo e de capacitação dos colaboradores, 
visando melhor desempenho e, desta forma, mo-
tivando-os em suas respectivas funções e fazendo 
com que alcancem as metas corporativas de forma 
assertiva e com muito mais qualidade processual. 
Além disso, inclui também a responsabilidade de 
estabelecer, divulgar, acompanhar as metas e índices 
de controle de cada processo e também orientar os 
planos de ação para obter resultados que suportem 
ao planejamento estratégico.

Com intuito de expandir estes recursos, serão 
implantadas ainda mais duas fases neste projeto, 
quando a Athos criará, previsto para 2017, uma 
sala de aula itinerante, no formato de uma carreta, 
para  detalhar os treinamentos aos colaboradores 
dos clientes, assim levando a Universidade Athos a 
gerar valor e compartilhar conhecimento com os 
clientes. Na última fase, em 2018, apresentará as 
aulas de gestão para a comunidade em geral, de 
forma gratuita, para estimulá-los à excelência da 
gestão empresarial e, com isso, disponibilizar 
mão de obra devidamente treinada aos clientes 
do Sistema Athos.

A Universidade Athos é um dos departamentos de destaque do Siste-
ma Athos. Reconhecida como Universidade Corporativa, ela movimen-
ta as atividades da empresa para fora de seus muros, buscando ex-
pandir seus conhecimentos técnicos para os clientes e a  comunidade.

Buscando excelência no desempenho das funções 
dos colaboradores da Athos e de partilhar a sabe-
doria corporativa com os clientes, nasceu a Univer-
sidade Athos. Na primeira fase, este projeto inicia-se 
com a operacionalização desta área com o propósi-
to de levar o conhecimento através de treinamen-
to corporativo e de capacitação dos colaboradores, 
visando melhor desempenho e, desta forma, mo-
tivando-os em suas respectivas funções e fazendo 
com que alcancem as metas corporativas de forma 
assertiva e com muito mais qualidade processual. 
Além disso, inclui também a responsabilidade de 
estabelecer, divulgar, acompanhar as metas e índices 
de controle de cada processo e também orientar os 
planos de ação para obter resultados que suportem 

Com intuito de expandir estes recursos, serão 
implantadas ainda mais duas fases neste projeto, 
quando a Athos criará, previsto para 2017, uma 
sala de aula itinerante, no formato de uma carreta, 
para  detalhar os treinamentos aos colaboradores 
dos clientes, assim levando a Universidade Athos a 
gerar valor e compartilhar conhecimento com os 
clientes. Na última fase, em 2018, apresentará as 
aulas de gestão para a comunidade em geral, de 
forma gratuita, para estimulá-los à excelência da 
gestão empresarial e, com isso, disponibilizar 
mão de obra devidamente treinada aos clientes 

pandir seus conhecimentos técnicos para os clientes e a  comunidade.

Por: Cristiane Scola

Universidade Athos
Transformando informação em conhecimento



A Logomarca 

Corporativamente, a logomarca da Universidade 
Athos se mostra totalmente alinhada com a estrutu-
ra da empresa Athos e como tal, é responsável pela 
formação dos colaboradores para que tenham um 
melhor desempenho pessoal e pro� ssional e, assim, 
garantir as metas estratégicas, táticas e operaciona-
is. Mostra claramente o objetivo de proteger a cul-
tura e história da Athos e, por � m, o arco é aberto, 
mostrando que busca novos conhecimentos e ativi-
dades voltadas para os clientes e a comunidade. 

A Missão da Universidade Athos

Dar sustentação ao planejamento estratégico da 
Athos Desenvolvimento de Sistemas através de        
treinamento e desenvolvimento de seus colabora-
dores, clientes e comunidade. 

Visão da Universidade Athos

Treinar e desenvolver a todos os colaboradores 
Athos para obter um melhor desempenho, alcançan-
do seus objetivos e metas.

Jorge Ubiratan Franco da 
Silva, atua, hoje em dia, como 
gerente de departamento, 
desenvolvendo cursos e ca-
pacitação de colaboradores 
da empresa Athos Desen-
volvimento.

Desempenha também a 
função de professor univer-
sitário na instituição Facul-
dades Anhanguera, minis-

trando aulas para os cursos de Engenharia Mecânica, 
Engenharia de Produção, Administração e Pós   
graduação em Engenharia da Qualidade Integrada.  

Ocupou a função de consultor de processos opera-
cionais, desenvolvendo projetos para a organização 
corporativa, na busca de melhorias de produtivi-
dade e qualidade, onde desenvolveu atividades nas 
empresas Para-raios Hinndelet, implementando um 

sistema de gestão da produção. Desenvolveu, o SGM 
(Sistema de Gestão Maroni),  na Industria  Maroni 
S.A., empresa do ramo de embalagens de plásticos 
� exíveis , que reúne elementos do sistema Toyota de 
Produção, Qualidade Total e Gestão do conhecimen-
to.

Com destaque, gerenciou unidades da empresa Al-
pargatas, do segmento de calçados, laminados plásti-
cos, confecções de lonas e têxteis industriais, admin-
istrando plantas em Pouso Alegre (MG) e Manaus 
(AM), onde adotou o modelo ISO 9000 como siste-
ma de gestão, certi� cando as duas unidades. Obteve 
excelentes resultados em qualidade, produtividade e 
redução de custos industriais. Conquistou o  Prêmio 
SESI de qualidade de vida no trabalho.  Desenvolveu 
projetos de incentivos � scais, junto a SUFRAMA. 
Implantou  projetos industriais de transferência de 
linhas e expansão de fábricas.

O Gestor do projeto Universidade Athos



- Parceria com a Fatec para nova 
turma do curso de Desenvolvi-
mento Mobile voltado para a 
comunidade.

Aulas gratuitas sobre desen-
volvimento mobile para a co-

munidade, com conhecimento em informática, 
para aumentar o interesse pela área de TI de forma 
prática e dinâmica. Local: Laboratório da Fatec/
SJC. Período de 16/07/16 até 19/11/16. 
Turmas: manhã ou tarde, aos sábados.

-  Curso de Desenvolvimento Mobile voltado para a 
comunidade – 2 turmas.

Aulas gratuitas, na Athos Desenvolvimento, nos 
mesmos moldes que o anterior. Turmas: manhã, 
aos sábados. Duração: 20 horas.

- Palestra Material Design na prática no Women 
Techmakers, em virtude do lançamento do grupo 
para   valorização das mulheres nas áreas de TI, em 

parceria com a Fatec e Faculdade Bilac.

Palestra gratuita ministrada pelo colaborador Ra-
fael Araujo voltada à valorização das operações da 
área de Material Design. Local: Faculdades Bilac, 
das 14 às 17hs, dia 02/07/16.

- Palestra sobre Carreira em TI, na XV Sintec – Se-
mana de Informática e Tecnologia das Faculdades 
Integradas do Vale do Ribeira – FVR, voltada para 
a comunidade local.

Palestra gratuita ministrada pelo colaborador Ra-
fael Araujo voltada para a sua carreira no Sistema 
Athos como Supervisor de Desenvolvimento.

- Treinamento de sistema voltado para os técnicos e 
pessoal de suporte.

- Treinamento comercial voltado para os novos 
consultores de vendas.

- Treinamento de liderança, níveis básico e avança-
do, para colaboradores Athos.

Aconteceu na Universidade Athos!!! 

A denominação “Universidade Corporativa” surgiu a partir das Corporate Uni-
versities nos Estados Unidos, onde as instituições de ensino superior se co-

locavam a disposição das corporações para atenderem suas necessidades 
técnicas juntamente ao seu programa acadêmico. 
Quando as empresas perceberam que não podiam mais depender das 
instituições de ensino para desenvolverem este trabalho, resolveram 
criar as suas próprias Universidades Corporativas, vinculando suas for-

mações às metas e os resultados estratégicos das organizações. Apesar 
do nome Universidade nos remeter para um campus físico e um corpo 

docente estável, a versão corporativa é diferente e inovadora. Ela nos remete 
a um  treinamento constante, porém sem espaço � xo de� nido, podendo também ser 

virtual ou ainda misto. Ela possui características próprias, seus objetivos de aprendizagem estão sintonizados aos 
interesses da empresas que promovem a formação dos seus colaboradores.
Com esta perspectiva, percebe-se um maior comprometimento das organizações com a educação e desenvolvi-
mento de seus colaboradores. É importante mencionar que desta forma, trabalho e aprendizagem podem ser 
considerados, na sua essência, a mesma coisa.
A ênfase das universidades corporativas do Séc. XXI coloca-se na capacidade do indivíduo de aprender a apren-
der, no trabalho em equipe e no compartilhamento do conhecimento. Na era da informação e do conhecimento, 
os colaboradores de uma organização precisam aprender novos papéis, processos e habilidades. A capacidade de 
ativar a inteligência, a criatividade e energia das equipes nunca foi tão primordial, exigindo um aprendizado que 
desenvolva quali� cações cada vez mais amplas e re� nadas.

A denominação “Universidade Corporativa” surgiu a partir das Corporate Uni-
versities nos Estados Unidos, onde as instituições de ensino superior se co-

do nome Universidade nos remeter para um campus físico e um corpo 
docente estável, a versão corporativa é diferente e inovadora. Ela nos remete 

O que é uma Universidade Corporativa?
Por Cláudian Cristina Muller



Casos de Sucesso

Localizada em um local diferenciado, cuidadosamente 
decorado, busca atender prontamente às necessidades de 
seus clientes. Com cardápio muito bem elaborado, oferece 
além de pizzas saborosas, pratos de destaque em sua cozinha. 
Focada em bebidas de qualidade, foi muito premiada pela 
Ambev, sendo eleita O melhor Chopp do Brasil, possuindo o 
destacado Prêmio Torneira de Ouro.

Buscando agilizar ao atendimento da casa, os proprietári-
os Rosana e Maurício, investiram no Sistema Athos. Atual-
mente, a casa aumentou sua capacidade de atendimento 
em 20%, graças a agilidade que o sistema proporcionou. Os 
colaboradores da Choppi estão com maior auto estima, em 
virtude da chegada desta tecnologia e de novos equipamen-
tos para o atendimento. ‘Os clientes � cam muito surpresos 
ao perceber esta condição de destaque, reconhecendo a mu-
dança de postura dos garçons com o tablet nas mãos. Assim, 
eles � cam com a decisão � nal, sendo mais assertivos nos pe-
didos e evitando o excesso de circulação pelo salão.” - disse 
Rosana, sócia proprietária da Choppi.

Mesmo neste momento do país, os ganhos que a empresa 
teve com a chegada do Sistema Athos, fez com que ele se auto 
pagasse, oferecendo muito mais agilidade no atendimento. 
Com este foco, o Sistema Athos é amplamente indicado pelos 
proprietários, sendo referência dentre os seus fornecedores. 
“A Choppi, serve como vitrine neste setor. Com prazer, ofere-
cemos os contatos da Athos para nossos visitantes e parceiros. 
Dentre o nosso atendimento, as instalações, o cuidado com o 
serviço, o Sistema Athos e a nossa sociedade em família, tudo 
se completa para esta receita de sucesso! Trabalhamos com 
a emoção das pessoas. Nossos clientes são surpreendidos!” - 
disse Maurício, sócio proprietário da Choppi.

Demonstrando satisfação com o Sistema Athos, a Choppi 
prova o seu cuidado com a escolha de fornecedores dedica-
dos, para que possa ser reconhecidamente diferenciada em 
qualidade. “Parabenizamos à equipe do Sistema Athos! Um 
atendimento de excelência!” - destacou Rosana.

“O Sistema Athos se orgulha de ter a Choppi como cliente 
referência e caso de sucesso! Buscamos surpreendê-los sem-
pre e destacamos o seu gerenciamento de alto nível. Ser in-
dicado por vocês, é um grande presente para nossa equipe!” 
– conclui Rodrigo M. Freitas, diretor geral do Sistema Athos.

Choppi - Chopperia e Pizzaria
A Choppi Chopperia e Pizzaria, localizada em 

Santa Branca, é reconhecidamente especial. 
Vastamente premiada, hoje é referência neste 
setor e parceira de sucesso do Sistema Athos.

Maurício  e Rosana, proprietários do Choppi



Dica do técnico

A atualização do controle de 
estoque tem sido um grande 
desa� o para a maior parte dos 
pequenos comerciantes. Atual-
mente, muitos só descobrem a 
real necessidade de reposição 
da mercadoria quando as prate-
leiras começam a � car vazias, 

podendo, com isso, descapitalizar o caixa da em-
presa ou deixar o cliente insatisfeito com a falta de 
produtos. A Athos, buscando facilitar o controle 
de estoques de nossos clientes, apresenta a função 
de pedido ao fornecedor, localizado no módulo 
de Estoque do Sistema Athos.

De forma funcional e objetiva, o Sistema Athos 
mostra quais são os produtos que precisam ser 
adquiridos, indicando também a quantidade 
recomendada para cada um, utilizando vendas 
e estoque mínimo como bases para isso. Com a 
funcionalidade do pedido simples ao fornecedor, 

o Sistema pode sugerir a quantidade a ser com-
prada para reposição ou suprimento, de acordo 
com a média de vendas nos últimos 3, 6, 9 e até 
12 meses. Com o pedido detalhado ao fornecedor, 
as funcionalidades são maiores ainda, sendo pos-
sível controlar o seu pedido detalhadamente, al-
terar o status, inserir a data prevista para entrega, 
incluir formas de pagamento e, até mesmo, man-
dar o pedido direto para o e-mail do fornecedor. 

“Um bom controle de estoques é fundamental 
para o sucesso das empresas nos mercados atuais. 
Realizando uma boa avaliação do seu estoque, re-
forçando as vendas dos produtos parados e utili-
zando as ferramentas do módulo de Estoque do 
Sistema Athos, você otimizará a gestão estratégi-
ca da sua empresa. Em pouco tempo, perceberá 
a diferença positiva em seu caixa. Lembre-se, es-
toque parado é dinheiro parado!”, concluiu Rodri-
go Castro, analista de sistemas do Sistema Athos. 

Módulo de Estoque do Sistema Athos
Por: Rodrigo Castro



A Secretaria da Receita Federal informou que 
foram lançados créditos tributários – que são im-
postos devidos, multas e juros – de R$ 75,13 bilhões 
no primeiro semestre deste ano, valor que se refere 
a autos de infração pela � scalização do órgão contra 
sonegação, evasão e falta de recolhimento de tribu-
tos.

Em igual período do ano passado, ainda segundo 
dados o� ciais, os autos de infração haviam soma-
do R$ 53,7 bilhões. Deste modo, houve uma alta de 
39,7% nos valores lançados em autos de infração 
nos seis primeiros meses deste ano.

De acordo com Iágaro Jung Martins, subsecretário 
de Fiscalização da Receita Federal, o órgão não tem 
“di� culdade nenhuma” em identi� car operações 

consideradas suspeitas, com base em informações 
da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e o Sped Contábil, 
por exemplo, entre outros.

“Se existe um ‘Big Brother’, ele � ca dentro dos 
computadores da Receita Federal. E, a partir de se-
tembro deste ano, começaremos a intercambiar in-
formações com os Estados Unidos, que terão acesso 
aos dados de correntistas americanos no Brasil e nós 
teremos acesso a todos os contribuintes brasileiros 
que mantem contas nos Estados Unidos. Será um 
‘Big Brother’ internacional”, concluiu Iágaro Jung 
Martins.
http://www.robertodiasduarte.com.br/autuacoes-do-� sco-sobem-397-no-1o-
semestre-para-r-75-bilhoes/

Fique de olho

Houve uma alta de 39,7% nos valores lançados 
em autos de infração nos seis primeiros meses deste ano

Para saber mais, acesse o artigo Você está preparado? O SAT-CF-e já é realidade. E agora?
http://www.sistemaathos.com.br/artigo/artigos/

“Big Brother” da Receita Federal



Família Athos

Houve uma alta de 39,7% nos valores lançados 
em autos de infração nos seis primeiros meses deste ano



Entrevista Athos News 

Dr. Felipe Cury, 
presidente da ACI em 
São José dos Campos/
SP, ofereceu uma en-
trevista para a Revista  
Sistema Athos News, 
visando esclarecer al-

guns pontos e demonstrando como a Associação 
pode ajudar aos empresários.

- Por que foi criada a ACI? Qual é o objetivo desta 
associação?

A ACI foi criada há mais de 80 anos porque havia 
necessidade de reunir empresários em busca do 
desenvolvimento dos seus negócios e da cidade de 
São José dos Campos, que já mostrava potencial 
desenvolvimentista extraordinário. 

- Em sua função de presidente da ACI, qual foi o seu 
maior desa� o?

Foram vários. Mas podemos destacar a retirada 
dos camelôs do Centro de São José, porque prejudi-
cavam a acessibilidade ao comércio. Foi uma grande 
batalha na qual saímos vencedores. Outra bandei-
ra foi dar novas opções de vendas para o setor do 
comércio através da ampliação do mercado poten-
cial. Foi neste sentido que criamos a Ca-
comex (Câmara do Comércio Exterior) 
do Vale do Paraíba, que foi a forma 
efetiva de inserir as micros, pequenas 
e médias empresas na internacional-
ização dos seus negócios. Outra ação 
de impacto foi disponibilizar o e-com-
merce para empresas de São José dos 
Campos que assistiam atônitas uma 
grande evasão de vendas para o 
mercado digital. 

- Como a ACI tem con-
tribuído para o aumento 
da criação de empresas na 
cidade?

Em um trabalho de par-
ceria com a Secretaria 
de Desenvolvimen-
to Econômico 

realizamos uma busca por novas empresas, eviden-
ciando os atrativos da cidade. Na guerra � scal, os es-
tados e as cidades se degladiam por investimentos, 
sendo que São José dos Campos não oferece punha-
dos de terra, mas sim infraestrutura e mão-de-obra 
quali� cada, além de ser uma das mais modernas 
cidades do país. 

- Para o empresário, qual é a importância em ser 
associado da ACI? Quais são os benefícios?

Além dos diversos serviços como treinamentos, 
networking e rede de benefícios, a ACI também 
possui sólida parceria com o SCPC e vantajosos 
convênios médicos. 

- Na sua opinião, qual é o futuro das associações 
comerciais? 

Passada essa que foi a pior crise econômica 
do Brasil, a grande tendência é dar a volta por  
cima  e desenvolver o exemplo de coletivi-
dade que presenciamos recentemente com 
as questões  políticas  nacionais,  quando  

a  população foi às ruas manifestar suas 
opiniões. A união de en-

tidades fortes e das 
associações comer-
ciais   se     destacou 
nessa campanha 

cívica. 

Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos






