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PRM Consultoria e Serviços Contábeis
Conheça a trajetória da empresa que iniciou em uma garagem e 
hoje é um premiado escritório de contabilidade

Pai e filho, Paulo Roberto de Moraes e André Gregório de Moraes 
são sócios do premiado escritório, com 20 anos de atuação no mercado

Quando foi demitido da multinacional PAN-
AMERICANA Indústrias Químicas em 1991, depois 
de 22 anos de empresa, graças a crise gerada 
pelo governo Fernando Collor, o gerente contábil 
Paulo Roberto de Moraes não imaginava que esta 
seria uma das melhores coisas que aconteceria 
em sua vida. Em vez de procurar novo emprego, 
ele resolveu criar a própria cartela de clientes, 
tendo como local e equipamento de trabalho 
apenas a garagem de casa e um computador 
velho. O que começou como um pequeno 
investimento na baixada fluminense, hoje é um 
premiado escritório de contabilidade no Centro 
da Cidade do Rio de Janeiro, com 20 anos de 
atuação, que conta com 13 colaboradores além 

de Paulo e seu sócio, André Gregório de Moraes. 
O sobrenome idêntico não é coincidência. André 
é filho de Paulo. Ele decidiu abraçar o negócio da 
família e, junto com o pai, investir na empresa que 
hoje é referência no mercado. A prova são os dois 
prêmios que a PRM Consultoria e Serviços Contábeis 
recebeu da Revista Top of Business: um pela atuação 
no Brasil e outro pelo trabalho desenvolvido no 
exterior.  “Temos aproximadamente 80 clientes, 
mas nem todos são daqui do Rio. Prestamos 
consultoria em todo o país e também no exterior, 
atendemos empresas espanholas e chinesas”, 
explica Paulo.
A tecnologia, que permite interação imediata em 
qualquer local do mundo, é a grande responsável 
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não só pela abrangência do escritório, como 
pela agilidade do atendimento. Os sócios André 
e Paulo explicam que, não à toa, a logo da RPM 
passa a sensação de velocidade, como se estivesse 
correndo. Segundo Paulo, os colaboradores da 
empresa têm um minuto para tirar as dúvidas dos 
clientes após contato e, caso não saibam a resposta 
de imediato, se comprometem em retornar o 
quanto antes. O importante é ninguém ficar sem 
atendimento. A preocupação é igual para todos, 
não importa se é uma pequena ou grande empresa.
“Meu celular fica ligado 24 horas por dia, de segunda 
a segunda. É comum nossos clientes terem dúvidas 
durante conversas despretensiosas com outros 
empresários, durante um almoço de domingo, 
por exemplo. E quando surge um questionamento 
nesse sentido, eu sempre estou disponível para 
atender. O suporte em tempo integral é um de 
nossos diferenciais”, afirma Paulo.   
Quem garante a qualidade do atendimento é a 
direção do Sindifer-Rio. Segundo Loureci Fonseca, 
profissional que atua no gerenciamento da 
entidade, a experiência com a PRM Consultoria 
e Serviços Contábeis sempre foi muito boa. “O 
trabalho é de fato diferenciado, sempre rendeu 
elogios de nossa parte”, afirma. 

EQUIPE PRM
A qualidade do atendimento se deve ao grande 
investimento feito por Paulo e André em seus 
profissionais. Além da equipe ser bem preparada, 
os colaboradores passam por cursos de atualização 
constantemente, para estarem sempre de acordo 
com as necessidades demandadas pelo mercado. 
“Também nos preocupamos em reconhecer 
um serviço bem prestado. Trabalhamos com 
gratificações para aqueles que se destacam, como 
forma de incentivar a equipe”, conta Paulo. Os sócios 
da PRM entendem que respeito ao funcionário é 
fundamental, já que ele cria uma ponte direta com 
o cliente. Por isso, todos têm carteira assinada, a 

contratação é feita de acordo com as determinações 
estabelecidas pela legislação trabalhista. 

SERVIÇOS PRESTADOS   
A PRM atende pessoa física e jurídica. Atua na área 
contábil, recursos humanos, consultoria, auditoria 
de empresas e condomínios residenciais, realiza 
imposto de renda e trabalha com legalização de 
empresas, no processo de abertura e fechamento. 
A prestação do serviço de excelência não se 
resume a disponibilidade de atendimento em 
tempo integral, todos os dias da semana. Há a 
preocupação do envio de planilhas para o cliente, 
para que ele tenha pleno conhecimento de seus 
débitos e créditos. São gráficos de interpretação 
simples, que apresentam a evolução da empresa e 
podem ser compreendidos até mesmo por aqueles 
que não tenham tanta afinidade com os números. 
 

PREMIAÇÃO
O comprometimento com o cliente explica os 
prêmios recebidos pela PRM em 2010, que 
contaram com publicação na Revista Top of Business 
e foram transmitidos ao vivo pela emissora BAND, 
diretamente do Hotel Sheraton. “Nós não sabíamos 
que estávamos concorrendo. Foi feita uma pesquisa 
no mercado sobre atendimento na área contábil e 
recebemos uma série de indicações de diferentes 
empresas”, lembra Paulo. Para ele e para seu sócio 
André, ver o trabalho reconhecido dessa forma foi 
uma agradável surpresa. 
Quando iniciou na PAN-AMERICANA Indústrias 
Químicas como office boy, há mais de 50 anos, Paulo não 
imaginava que um dia se tornaria um empreendedor 
da área contábil renomado no mercado. Ele é grato 
por toda a ajuda que recebeu no início da carreira 
daqueles que reconheceram nele o potencial de um 
grande profissional. E o mesmo esforço empregado 
para iniciar sua trajetória, é utilizado hoje, para manter 
e conquistar novos clientes. Todos com a garantia de 
um atendimento de excelência.   

André Gregório de Moraes
Celular e Whats App: (21) 96482-4769
E-mail: amoraes@prmconsultoria.com.br

CONTATOS PRM CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
Rua Buenos Aires, 2, salas 1105/1107 – Centro • Telefones: (21) 2223-2856 | (21) 2253-0364

Paulo Roberto de Moraes
Celular e Whats App: (21) 99955-7824
E-mail: pmoraes@prmconsultoria.com.br
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Nova lei proíbe bancos 
privados de darem créditos a 
empresas com débito de FGTS
Desde 11 de janeiro, todos os bancos do país foram proibidos 
de conceder financiamentos com recursos públicos a 
empresas que estejam em débito com o FGTS. O texto foi 
publicado no Diário Oficial da União na mesma data, por 
meio da Lei nº 13.805/19. Foi modificanda a Lei 9.012/1995, 
que fixava a proibição apenas para os bancos públicos.
A nova norma determina ainda que a comprovação 
da quitação com o FGTS deverá ser feita mediante 
apresentação de certidão expedida pela Caixa Econômica 
Federal. A vedação não se aplica às operações de crédito 
destinadas a saldar dívidas com o FGTS.

Fixados os valores da Tabela do INSS e do 
salário-família para 2019, a Portaria 9 ME, de 
15 de janeiro de 2019, publicada no Diário 
Oficial de 16 de janeiro, dentre outras normas, 
reajusta, com efeitos a partir do primeiro dia 
deste ano, os benefícios pagos pelo INSS.  
Também altera os valores da tabela de salário 
de contribuição aplicáveis aos segurados 
empregados, inclusive os domésticos, e aos 
trabalhadores avulsos. Foram reajustadas as 
multas por infração ao RPS (Regulamento da 
Previdência Social) e os valores das cotas do 
salário família.

Tijuca Presente
A implantação pelo estado da “Operação de Segurança Presente” na Tijuca, o Tijuca Presente, foi baseada 
no projeto bem sucedido e patrocinado pela Fecomércio-RJ.  A iniciativa vai ao encontro dos objetivos 
da Federação em promover segurança nos bairros, o que favorece o comércio que sofre com a falta de 
segurança. Fonte: Maurício Peixoto | O Globo

Conheça a nova 
tabela de INSS

A partir de 1 de janeiro de 2019, o valor 
da quota do salário-família por filho ou 
equiparado de qualquer condição, até 14 
anos, ou inválido de qualquer idade, é de:

Sheet1

Page 1

Salário de Contribuição

Até R$ 1.751,81 8,00%

De R$ 1.751,82 até R$ 2.919,72 9,00%

De R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 11,00%

Alíquota para fins de 
recolhimento ao INSS

Sheet1

Page 1

Remuneração Mensal Valor da Quota

Não superior a R$ 907,77 4654,00%

3280,00%
Superior a R$ 907,77 e igual ou 

inferior a R$ 1.364,43

Fonte: Fecomércio RJ

De acordo com a Portaria 5.533 Detran, de 9 de 
janeiro de 2019, passam a valer as novas regras  
de procedimentos para o licenciamento anual 
obrigatório no estado do Rio de Janeiro. Agora, 
a vistoria será exigida apenas para os automóveis 
submetidos a transferência de município, estado 
ou propriedade, além de veículos coletivos de 
passageiros (ônibus, micro-ônibus e vans), de 
carga e de transporte escolar. 
Os demais estão dispensados da inspeção, mas 
seus proprietários deverão pagar as taxas de 
licenciamento e de emissão de documento. 
As medidas previstas na Lei 8.269/2018 e no 
Decreto 46.549, baixado pelo governador Wilson 
Witzel, em 1 de janeiro, foram regulamentadas 
pelo Detran. 
Saiba mais em www.detran.rj.gov.br

Detran-RJ divulga novas 
regras para licenciamento 
anual de veículo sem 
vistoria
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Sindicatos filiados à Fecomércio-RJ se reúnem em almoço de 
confraternização de final de ano, no dia 21 de dezembro de 2018, no 
Restaurante Margutta, localizado no prédio da Firjan, Centro do Rio de 
Janeiro. O encontro transcorreu em ambiente de descontração e alegria.
O presidente da Fecomércio-RJ, Antonio Florencio Queiroz Jr,  
aproveitou a oportunidade para fazer um rápido pronunciamento. 
Ele agradeceu a iniciativa do almoço e anunciou a antecipação 
do fim da intervenção no SESC e SENAC RJ. A data, inicialmente 
prevista para término em março de 2019, foi antecipada para 31 
de dezembro de 2018, o que permitiu o retorno à normalidade 
operacional do sistema Fecomércio-RJ. 
Além de Antonio Queiroz, que também é presidente do Simerj, 
representaram a Federação os colaboradores Marcelo Novaes, 
Márcia Borges, Carlos Américo e Rafael Cantini. O evento foi 
prestigiado pelos presidentes Nilton Pereira do Sindifer-Rio, 
Armando Bloch do Sindimaq, Natan Schiper do Sindmóveis, 
Rodrigo Moreira do SincopeçasRJ, Angela Andrade do Sincojóias, 
Esther Gomes do Sinbel, Marlene Amendoeira do SindifeirasRJ 
e Agostinho Blanquet do Sindigêneros. Colaboradores de todos 
esses sindicatos também estiveram presentes. 
O encontro deixou a expectativa de que ventos melhores estão por 
vir. Nilton Pereira acredita que, para um 2019 melhor, é necessária 
a contribuição de todos. É com este pensamento que a direção do 
Sindifer-Rio inicia mais um ano.

Sindicatos filiados à Fecomércio-RJ se 
reúnem em almoço de confraternização

Almoço no Restaurante Margutta foi sinônimo de alegria e descontração

Antonio Florencio de Queiroz, presidente da 
Fecomércio-RJ, durante pronunciamento

Da esquerda para a direita, os presidentes dos 
Sindicatos Armando Bloch, Nilton Pereira, Esther 
Gomes, Rodrigo Moreira, Natan Shiper, Antonio 

Queiroz e Marlene Amendoeira
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