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PATROCÍNIOS IMPULSIONAM EVENTOS 

Para iniciar a nossa conversa, gostaria de agradecer 
aos nossos parceiros - Alterdata, Omie, Contmatic, Des-
tra e Connectabil - por acreditarem no sério trabalho 
desenvolvido pelo Sescon Campinas e fecharem co-
nosco nosso contrato de patrocínio anual de eventos. 
Até o momento,  serão seis eventos, que prometem le-
var ao público conhecimento e atualização, sendo qua-
tro Talks Contábeis e duas palestras Master. O primeiro 
Talk Contábil, já tem data marcada para acontecer no 
próximo dia 15/05, com o tema: Tecnologia e o Futu-
ro da Contabilidade. A organização ocorre em parceria 
com a OmieXperience. 

  Em nossa reportagem de capa, você confere mais 
sobre um dos assuntos do momento, a blockchain - a 
tecnologia criada para dar base as criptomoedas - que 
promete revolucionar em breve, a nossa forma de fazer 
negócios. A blockchain pode ser entendida como um 
grande livro contábil, que pode ser consultado publica-
mente, garantindo transparência, eliminando intermedi-
ários e ao mesmo tempo fornecendo maior segurança 
para as transações realizadas por meio dela.  

  No dia 06/04, Campinas recebeu a 8ª edição da 
Campanha Nacional do Declare Certo, evento gratuito 
que tem o objetivo de tirar as dúvidas da população 
sobre o preenchimento da Declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física (DIRPF). A manhã foi movimenta-
da, centenas de pessoas procuraram a tenda do evento 

para tirar às suas dúvidas. O Sescon Campinas agrade-
ce, mais uma vez a todos que colaboraram para tornar 
este evento um sucesso!

  Neste mês de maio, os Microempreendedores Indi-
viduais (MEIs) precisam ficar atentos para a entrega da 
Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional 
(DASN – SIMEI), o prazo é até o dia 31. O problema é 
que muitos MEIs não têm cumprido com as suas obri-
gações. Para qualquer dúvida, os MEIs da cidade de 
Campinas podem consultar o serviço de atendimento 
gratuito voltado exclusivamente a eles, prestado por 
uma contadora. O serviço funciona dentro da Casa do 
Empreendedor, no CPAT, localizado do Centro da cida-
de. O atendimento é mantido por meio de um convênio 
entre a Prefeitura Municipal, Sescon Campinas, Aescon 
Campinas e Sindcon Campinas. 

  Estas são algumas das notícias que você acompa-
nha nesta edição, tenham uma boa leitura!
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Summit Contábil
Foto painel Novo Regulamento do IR
Presidente do Sescon Campinas Rodrigo de Abreu Gonzales 
media palestra sobre no Novo Regulamento do IR, durante o 
Summit Contábil, ocorrido no dia 03/04, em Campinas, com a 
organização do CRC-SP. 

Confira algumas das empresas associadas ao Sescon Campinas
Consulcamp

Blockchain mudará nossa forma de fazer negócios

MEI precisa entregar a Declaração Anual até 31 de maio 

Declare Certo acontece em Campinas

Connectabil

5 diferenciais que o escritório de contabilidade deve garantir 
para se destacar em 2019
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Caro leitor, envie-nos sugestões, críticas 
ou elogios sobre a Revista Sescon Cam-
pinas. Sua opinião é muito importante 
para nós!

Contato: (19) 3239-1845
E-mail: assessoriadeimprensa@sescon-
campinas.org.br

EDIÇÃO
ANTERIOR
X Nº 97

OS PREÇOS PARA ANÚNCIO CAÍRAM!

SOLICITE OS NOVOS VALORES LIGANDO NO

TELEFONE: (19) 3239-1845
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CURSO PRESENCIAL

Dia: 10/05 (sexta-feira)

Dia: 23/05 (quinta-feira)

Dia: 13/05 (segunda-feira)

Horário: 09h00 às 18h00

Horário: 08h00 às 18h00

Horário: 08h30 às 17h30

Carga Horária:  8 horas

Carga Horária: 08 horas

Pontuação: PEPC

Carga Horária:  8 horas

CURSO PRÁTICO “SPED CONTÁBIL E ECF” 
– UNISESCON

CURSO PRÁTICO “ATIVO IMOBILIZADO”

CURSO PRÁTICO “SUBSTITUIÇÃO 
TRIBUTÁRIA DO ICMS”

4

Objetivo: conhecer e estudar os novos Manuais 

e nos novos PGDs do Sped Contábil (ECD) e 

Sped IRPJ (ECF) para 2019, com prática no 

Laboratório de Informática e destaque para 

as novidades: obrigatoriedade para Lucro 

Presumido Opção Exportar Demonstrações no 

PGE (Central de Balanços); Esclarecimento sobre 

dispensa de autenticação para empresas com e 

sem NIRE; Registro I200: Lançamento Contábil 

(lançamento extemporâneo); Registro J100, J150 

e J200: Demonstrações Contábeis (Códigos de 

Aglutinação); Registros K915 e K935 (batimento); 

Registro L100; Balanço Patrimonial; Registro 

M010: Nova Tabela de Códigos; Contas da parte B; 

Registro Y800: anexo IV da IN 1.753/17.

Objetivo: esclarecer como as empresas de 

pequeno e médio porte apurarão o custo, a taxa 

de depreciação e a perda por desvalorização com 

base na nova regra contábil, bem como o controle 

interno que deve ser feito sobre esses bens. O 

curso verá também os aspectos tributários com 

base na Lei 12.973/2014.

Objetivo: apresentar de forma prática e objetiva 

as novas regras do ICMS para 2019, as novidades 

da Nota Fiscal Eletrônica versão 4.0; abordar 

as novidades como a partilha do ICMS nas 

operações destinadas a não contribuintes (Emenda 

Constitucional nº 87/2015 e Convênio ICMS nº 

93/2015); cálculo da Substituição Tributária do 

ICMS e as novas regras contidas no Convênio ICMS 

Conteúdo programático: ECD; ECF e 

Cruzamento de Informações.

Conteúdo programático: Pequenas e médias 

empresas (PME); conceito de ativo imobilizado; 

contabilização; plano de contas; reconhecimento 

inicial dos bens do ativo imobilizado; elaboração 

de laudos; mensuração após o reconhecimento 

inicial; depreciação; impairment; casos práticos; 

ativo mantido para a venda; baixa; controle dos 

bens do ativo imobilizado; aspectos tributários; 

dentre outros.

Conteúdo programático: legislação; 

responsabilidade tributária; fato gerador 

normal e fato gerador presumido; operações 

interestaduais; inaplicabilidade do regime 

de substituição tributária; base de cálculo 

da substituição tributária; cálculo do ICMS 

da substituição tributária emissão de 

documentos fiscais pelo contribuinte substituto; 

procedimentos com o código CEST no XML; 

diferencial de alíquotas; ressarcimento do ICMS 

retido por Substituição – Portaria CAT 158/2015 e 

42/2018; entre outros.

MAIO

INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 

sesconcampinas.org.br/cursos/   

www.sesconcampinas.org.br

142/2018, com a uniformização e identificação 

das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos 

regimes de Substituição Tributária (código CEST).



5www.sesconcampinas.org.br
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SEGUNDA EDIÇÃO DA PALESTRA 
NOVIDADES DA DIRPF 2019

5

No dia 10/04, foi a vez de receber a segunda 

edição da palestra Novidades da DIRPF 2019, 

ministrada pelo auditor da Receita Federal de 

Campinas Rodrigo Guerra. A entrada foi 1Kg de 

alimento não perecível, que será doado a uma 

entidade beneficente e o evento contou com o 

apoio de duas empresas parceiras do Sindicato, a 

Conferir e o Ei Advanced. 

  Segundo o palestrante, Rodrigo Guerra, dentre 

as dúvidas mais frequentes apontadas pelos 

contadores nas duas palestras estavam: “Ganho 

de capital, ação judicial e saída definitiva do 

país, esta última é um assunto quente, que os 

profissionais precisam ficar atualizados. Assim 

como na outra vez em março, gostaria de agrader 

o Sescon Campinas pela oportunidade,” enfatizou o 

palestrante.

  Para Luciano Macario, da Ei Advanced, apoiar uma 

iniciativa como esta é muito importante. “Acho a 

iniciativa desta palestra por parte do Sescon muito 

boa, pois ele se preocupa com a classe e eu como 

apoiador endosso isso. Era para acabar ao meio 

dia, mas o palestrante a estendeu até às 13h, devido 

ao interesse do público, foi muito bom, vocês estão 

de parabéns.”

Para Wilson Franco, contador do escritório Fransal 

Contabilidade a palestra foi muito proveitosa. 

“A palestra foi muito boa, teve muitas coisas 

interessantes sobre a saída definitiva do país, ganho 

de capital, informações que vamos aproveitando”. 

Já para a contadora aposentada Maria Cecília 

Mourari, a palestra foi uma oportunidade de se 

atualizar. “A palestra foi maravilhosa, apesar do 

assunto ser muito complexo, mas deu para termos 

um bom esclarecimento”.

www.sesconcampinas.org.br

Sescon Campinas e Omiexperience apresentam:

com José Adriano Vendemiatti

TALK
CONTÁBIL

Tecnologia e
o Futuro da 
Contabilidade

Data: 15 de maio
08 às 11 horas

Local: Sescon Campinas

Faça sua Inscrição pelo site
ou pelo telefone: (19) 3239.1845

08h às 08h15 - Coffee e credenciamento
8h15 - Inicio Palestra
11h00 - Networking

Rua Walter Schimidt, 175
Pq. Rural Faz. Sta Cândida - Campinas, SP

Estacionamento gratuito no local

Inscrição 1kg de alimento não perecível

Patrocinadores

Organização
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2
8ª EDIÇÃO DO DECLARE CERTO 

ACONTECE EM CAMPINAS 
No dia 06/04, Campinas recebeu pela 8ª vez, a Campanha Nacional do Declare Certo, evento gratuito que tem o objetivo 

de tirar as dúvidas da população sobre o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF). 

  Uniram-se na ação organizada pelo Sescon Campinas um time de contadores voluntários, alunos e professores da Facul-

dade de Ciências Contábeis da PUC Campinas e a equipe da Receita Federal. Durante a ação, foram contabilizados na cidade 

143 atendimentos. Confira alguns dos depoimentos de quem procurou orientação:

Depoimentos:

“Minha dúvida era se os meus documentos estavam todos 

corretos, agora vou declarar. Na verdade, estou fazendo a De-

claração do meu marido.” Maria da Silva Costa, dona de casa, 

soube do evento pela EPTV.

“Atendimento ótimo, tinha dúvidas sobre Imposto Retido 

na Fonte e sobre o total de ganhos se teria que declarar, vou ter 

que declarar novamente,” Laércio do Nascimento, aposentado 

e morador de Sumaré.

 “Achei o atendimento bom, parabenizei a contadora 

que me atendeu, descobri que não preciso declarar.” Joa-

quim José Vieira, aposentado, soube do evento no Jornal 

Metro.

“Eu achei o atendimento bom, tirei minhas dúvidas, que 

eram sobre se eu tinha algum resíduo do Imposto de Renda 

para receber.” René Gratão, aposentado, ficou sabendo do 

evento pela Rede Record de Televisão.

 “Eu achei o atendimento bom, a dúvida era sobre se eu 

precisava declarar o Imposto de Renda ou não.” Marcelo Ra-

mos de Oliveira, auxiliar administrativo, soube do evento pelo 

Facebook.

“O atendimento foi perfeito, ótimo, passei somente com a 

Receita.” Marcelo Meneguel Fonseca, microempresário, soube 

do evento pelas redes sociais.

“Achei o evento muito legal, tirou muitas dúvidas que eu ti-

nha sobre o Imposto de Renda. As dúvidas eram sobre o preen-

chimento, onde eu declaro as receitas, onde coloco os depen-

dentes”, Rosana Paula da Costa, professora, soube do evento 

pelas redes sociais.

SESCON campinas

Colaboradores do Sescon e presidente Rodrigo Gonzales (ao centro).
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Dia do Contabilista

No dia 25/04, durante a ce-

rimônia em homenagem ao Dia 

do Contabilista, realizada na Puc 

Campinas, o diretor do Sescon 

Campinas José Homero Adabo 

entregou aos alunos do Curso de 

Ciências Contábeis, os Certifica-

dos de Participação no último De-

clare Certo 2019.

“Foi ótimo o atendimento é a primeira vez que estou 

fazendo a Declaração, tinha várias questões, mas foi mui-

to bom, porque consegui tirar as minhas dúvidas,” Adriana 

Hioshida, médica, soube do evento pelas redes sociais.

“O atendimento foi muito bom, a minha dúvida era sobre 

um veículo que está no meu nome, mas é do meu filho”, An-

tonio de Oliveira, aposentado, soube pela TV.

SESCON campinas

Fotos: Sescon Campinas

Equipe da Receita Federal e presidente do 
Sescon Campinas (sentado) Rodrigo Gonzales.

“Gostei do atendimento, foi muito esclarecedor, minha dú-

vida era sobre uma indenização, que não sabia como lançar 

na Declaração,” João Rodrigues de Souza, motorista, soube 

do evento pela Rede Record de Televisão.

“O atendimento foi muito bom esclarecedor. Minha dúvi-

da era sobre como declarar, após ter me aposentado no ano 

passado,” Manuel José dos Santos, aposentado, soube pelo 

Jornal da Band.

“O serviço foi ótimo, eu já estive aqui no ano passado. Ti-

nha dúvidas sobre como declarar um terreno,” Giachero Nic-

cola, aposentado, soube do evento pela Rádio CBN.

“Achei o atendimento muito bom, esclareceu a minha dú-

vida, que era sobre aluguel,” Conceição Malaquias, dona de 

casa, sobre pelo evento na EPTV.

“Achei o atendimento excelente, parabéns pela inciativa, 

eu fico até emocionada. Minha principal dúvida era sobre 

um imóvel,” Rosa Maria Cabral Andrade, costureira, soube do 

evento na TV pela Band.
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BLOCKCHAIN MUDARÁ NOSSA 
FORMA DE FAZER NEGÓCIOS 

Ela está por trás da tecnologia das criptomoedas, mas 

também pode ser usada para uma infinidade de outras apli-

cações, podendo revolucionar nos próximos anos, a forma 

de se fazer negócios em todo o mundo. Criada em 2009, a 

blockchain usa uma tecnologia de registro, que visa a des-

centralização como medida de segurança e funciona como 

um livro Contábil, que pode ser consultado publicamente e 

compartilhado, lingando duas partes, eliminando todos os in-

termediários. 

O consultor de investimentos em criptomoedas Alex Silva, 

que atua há mais de 20 anos na área de tecnologia, explica 

melhor como a blockchain funciona. De acordo com o con-

sultor, ela pode ser imaginada como uma segunda internet, 

criada para validar dados por meio de computadores, elimi-

nando assim os intermediários. “Enquanto a internet, que co-

nhecemos oferece diversas opções de download e upload, 

a blockchain surgiu para validar essas informações. Funciona 

como uma cadeia de blocos contínua iniciada lá em 2009, 

pelo inventor do bitcoin com o bloco Gêneses. As informa-

ções presentes em cada bloco são validadas por meio do 

trabalho dos chamados mineradores, que com a ajuda de 

vários computadores validam as informações do bloco ante-

rior e criam um novo bloco, que se liga ao primeiro. Tudo é 

feito por meio da hash - uma impressão digital - que atesta a 

veracidade da informação,” diz Alex, que acrescenta que no 

futuro a validação de tokens, a digitalização e autenticação de 

documentos e contratos inteligentes, ocorrerão todos sem a 

necessidade de terceiros, sendo validados diretamente pela 

própria Blockchain.

  O especialista afirma, que o sistema garante a segurança, 

pois a própria blockchain faz a criptografia e a autenticação 

das informações ali presentes: “por ser toda automatizada 

por meio de diversos computadores e por mais de um bloco, 

a blockchain garante mais segurança. Como um bloco tem 

que ser validado por outro, não há como voltar atrás. Se um 

hacker resolver invadir uma transação feita lá no bloco um, 

por exemplo, teria que voltar os mais de 5.000 mil blocos 

minerados depois dele, o que é quase inviável. Por isso, este 

sistema é mais seguro existente no mercado hoje”. 

 Segundo Alex, a inovação tem tirado o sono das corpo-

rações bancárias, que poderão ser eliminadas como interme-

diárias no futuro. Atualmente muitas dessas instituições têm 

buscado, cada vez mais, conhecer sobre a blockchain e até 

criado as suas próprias criptomoedas. Para o consultor, essa 

estratégia é falha, uma vez que a ideia da blockchain é justa-

mente a descentralização, tirando os intermediários. “Então, 

por qual razão as pessoas teriam interesse numa moeda que 

tivesse um centralizador, já que tantas outras não terão?”, 

questiona.

  O consultor reforça ainda, que os profissionais, que tra-

balham com consultoria financeira, se ainda não o fizeram, 

devem sim aprender o mais rápido possível sobre esta tec-

nologia. “Até um tempo atrás os investimentos eram feitos 

por empresas e pessoas com maior poder aquisitivo, hoje isso 

mudou. Com a blockchain e a entrada das criptomoedas in-

vestimentos foram facilitados. A democracia do dinheiro che-

gou”, diz Alex, que lembra também, que não é preciso mais 

ser um expert no assunto, pois cada vez mais aumenta o uso 

da inteligência artificial e de robôs, que ajudam a identificar 

as oscilações no mercado, comprando moedas na baixa e as 

vendendo na alta, sendo possível lucrar muito com este mer-

cado considerado milionário. 

De olho nas mudanças e aberto as inovações, Guilherme 

Pagotto de Souza, diretor do Sescon Campinas tem estuda-

do sobre o assunto e faz uma comparação importante sobre 

as mudanças que estão por vir. “Até então, as informações 

financeiras ficam centralizadas com as instituições financeiras 

(bancos), que seguem regras impostas pelos governos e es-

tão sujeitas a auditorias e controles para comprovar a autenti-

cidade dos dados e trazer a nós clientes, segurança, tanto nas 

transações realizadas quanto na guarda do nosso dinheiro. A 

partir do uso da tecnologia descentraliza da blockchain, não 

existirá mais a necessidade do intermediário (bancos) para 

validarem as transações e a custódia do nosso dinheiro”.  
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Empresas Contábeis X Blockchain

Durante o último Summit Contábil, realizado em Campinas, 

no dia 03/04, pelo CRC-SP, com o apoio de várias entidades 

contábeis, incluindo o Sescon Campinas e a Aescon Cam-

pimas, a blockchain foi tema das discussões em um dos painéis 

do evento. O painel mediado pelo presidente da Aescon Cam-

pinas Gervásio de Souza, trouxe dois importantes especialistas 

para debaterem o assunto e falar sobre à sua aplicação na con-

tabilidade. Entre os palestrantes, estava o contador Marcus Vi-

nícius Biazzin Beszile, vice-presidente da ANEFAC - Associação 

Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Conta-

bilidade - que ressaltou a segurança do sistema e seus benefí-

cios. A blockchain permite que as novas transações originadas 

com um usuário, propaguem-se para uma rede de ledgers sem 

um controlador central; todas as transações e registros são 

permanentes, incapazes de se adulterar ou remover. Entre os 
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benefícios para as 

áreas de Finanças 

e Contabilidade 

apontados, es-

tão: “melhor co-

municação com 

dados publicados 

simultaneamen-

te; menos recon-

ciliações; dados 

facilmente atua-

lizados; e maior 

facilidade de se 

autenticar as tran-

sações”.

  Percival Lu-

cena, pesquisador 

do IBM Research, 

outro palestrante 

do Summit, desta-

cou a experiência 

do Canadá por 

meio das Provín-

cias de British Columbia e Ontario, nas quais a Blockchain já 

conta com 523.000 empresas registradas. O sistema pos-

sibilita o estreitando das relações dessas empresas com o 

governo, no que diz respeito a: obtenção de alvarás de fun-

cionamento; inspeção de bombeiros; inscrição na Receita 

Federal; licenças ambientais; vigilância sanitária etc. Além 

de oferecer a transparência por meio da consulta a registros 

públicos dessas empresas.

O que mais mudará na Contabilidade?

Para Guilherme Pagotto de Souza, a blockchain pode-

rá afetar a vida dos contadores de diversas maneiras, ele 

aponta três exemplos, que considera principais: 

• Relacionamento com clientes – não haverá mais a 

necessidade da troca direta de informações entre clientes 

e escritórios. Uma vez que, todas as transações financeiras 

estarão em um banco de dados público e descentralizado 
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capa

na blockchain, os contadores poderão acessar essas informa-

ções diretamente. “Aquela história, que bem conhecemos, 

sobre aguardar o extrato bancário, as contas de despesas etc. 

não existirá mais. Teremos acesso a esses dados instantanea-

mente direto da fonte”; 

• Envio de obrigações ao Fisco – haverá mudanças no 

formato das obrigações acessórias. “Como as informações 

estarão na blockchain, que é pública e descentralizada, certa-

mente o Governo acessará diretamente essa base de dados e 

não haverá a necessidade, de nós contadores e de outros en-

tes, que também fornecem informações ao Governo, enviar-

mos boa parte das informações atualmente disponibilizadas”; 

• Fim do Certificado Digital – a função atualmente 

exercida pelos Certificados Digitais, como intermediários que 

validam as assinaturas, deixarão de fazer sentido. “Quando os 

operadores do sistema (Pessoas Físicas e Jurídicas) forem os 

detentores de suas identidades, que também irão para uma 

blockchain, que já provê a criptografia necessária para garan-

tir a segurança nas assinaturas, os certificados deixarão de 

existir”.

Guilherme continua: “estas são três possíveis grandes mu-

danças, dentre muitas outras, que a tecnologia da blockchain 

poderá trazer para nós contadores. Quando isso acontecerá? 

É muito difícil prever, a tecnologia que torna tudo isso possí-

vel, já está disponível. Mas ela por si só não gera a transforma-

ção. Serão necessárias uma mudança cultural e uma grande 

quebra de paradigmas. A indústria do mercado financeiro, 

capitaneado pelos bancos, será drasticamente impactada e 

todos nós sabemos a força dessas instituições na sociedade 

atualmente,” ressalta Guilherme.

  Para o diretor do Sescon Campinas, a mudança certa, 

que já está acontecendo é a dos contadores trabalharem 

cada vez mais como consultores e não mais como despa-

chantes fiscais. “E sem dúvida alguma, essa real mudança é a 

ponte de transição que nos levará ao uso massivo das redes 

blockchains descentralizadas,” diz. Este assunto foi tema de 

um artigo publicado pelo diretor em abril, no site do Sescon 

Campinas, para lê-lo na íntegra, acesse: http://sesconcampi-

nas.org.br/como-voce-acha-que-a-blockchain-influenciara-

-a-contabilidade/.

  Para saber mais sobre a Blockchain, acesse: 

  https://guiadobitcoin.com.br/categoria/trading/
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  Uma vez ao ano, os Microempreendedores Individuais 

(MEIs) devem entregar à sua Declaração Anual de Fatura-

mento do Simples Nacional (DASN – SIMEI). A Declaração 

deve ser entregue até o dia 31 de maio de cada ano. Mesmo 

nos casos de baixa de MEI, também é necessário entregar 

a DASN-SIMEI. Apesar disso, a expectativa é de que muitos 

microempreendedores individuais não cumpram com à sua 

obrigação. Segundo dados da Receita Federal, em dezem-

bro de 2018, a taxa de MEIs inadimplentes, que deixaram de 

pagar a contribuição mensal era de 45,6%. Além disso, tam-

bém é comum muitos deixarem de entregar a Declaração 

Anual.

  Em relação a esta, quando o MEI a entrega em atraso, 

fica sujeito ao pagamento de multa, no valor mínimo de R$ 

50,00, ou de 2% ao mês-calendário ou fração, incidentes so-

bre o montante dos tributos decorrentes das informações 

prestadas na DASN-SIMEI. A notificação de lançamento da 

multa por atraso na entrega da declaração (MAED) é gerada 

no momento da transmissão da declaração e estará dispo-

nível para pagamento quando da impressão do recibo de 

entrega da DASN- SIMEI. Caso o pagamento seja feito em 

até 30 dias, a multa será reduzida em 50%, totalizando R$ 

25,00. 

  “Na falta da entrega da Declaração pode acontecer da 

Receita Federal fazer o cancelamento do CNPJ,” alerta a 

contadora Regina Buglia, responsável pelo atendimento aos 

MEIs na Casa do Empreendedor, que funciona dentro do 

CPAT, no Centro de Campinas. Todos os meses, a contadora 

realiza uma média de 80 a 100 atendimentos, sendo a maior 

parte deles relacionados a contabilidade e emissões de no-

tas fiscais. O serviço prestado por Regina é mantido pelo 

Sescon Campinas, Aescon e Sindcon Campinas por meio de 

um convênio com a Prefeitura Municipal. 

 “Percebemos aqui na Casa do Empreendedor, que este 

público que normalmente deixa de entregar a Declaração 

Anual de Faturamento, bem como de efetuar o pagamen-

to das DAS, é bastante vulnerável e muitos deles também 

possuem dificuldades tecnológicas,” diz Regina. A contadora 

acrescenta que embora a da Casa do Empreendedor faça to-

das as orientações, ainda assim é perceptível um grande nú-

mero de pessoas que procuram os serviços para obter infor-

mações.

  “É importante que os meios de comunicação intensifi-

quem informações nos canais de mídias mais populares, de 

modo que as pessoas possam estar constantemente atentas 

às datas e prazos estabelecidos pelo sistema MEI. É preciso 

também um trabalho combativo mais eficaz, em relação às 

páginas falsas criadas com o objetivo de cobrar serviços. É im-

portante divulgar também que os serviços relacionados ao MEI 

não devem gerar custo,” enumera Regina.

  Casa do Empreendedor

  No ano de 2018, a Casa do Empreendedor de Campinas 

teve uma média de 30 mil atendimentos. “Inclusive no ano pas-

sado (2018) ultrapassamos o recorde de 26.167 atendimentos 

obtidos no ano de 2016. Denotando um aumento na procura 

dos serviços ofertados na Casa do Empreendedor,” diz a con-

tadora.

  Hoje a Casa do Empreendedor oferece cerca de 20 ser-

viços. Dentre eles: formalização; encerramento; alteração de 

dados; orientação para emissão de boletos, cartão de CNPJ, 

certificado CCMEI, consulta optante, relatório mensal, 2ª via da 

declaração; parcelamentos de débitos; Declaração de Rendi-

mento Anual; inclusão do débito automático como forma de 

pagamento; Informações e orientações gerais; e outros. Além 

disso, existem as parcerias. 

O posto SEBRAE inserido na Casa do Empreendedor 

também oferece oficinas e cursos relacionados ao empreen-

dedorismo.Além do convênio, já citado mantido pelo Sescon, 

Aescon e Sindcon para atendimento aos MEIs, que acontece 

no CPAT Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. A 

distribuição de senha de atendimento para o MEI encerra-se às 

15h. O endereço é: Avenida Campos Sales, 427, Centro, Campi-

nas. Mais informações pelos telefones: (19) 2117-5166 / 2117-5167.

SESCONCAMPINAS notícias

Segundo a Receita, em dezembro de 2018, a taxa de MEIs inadimplentes era de 45,6%.

MEI PRECISA ENTREGAR A 

DECLARAÇÃO ANUAL ATÉ 31 DE MAIO 



12 www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

5 DIFERENCIAIS QUE 
O ESCRITÓRIO DE 
CONTABILIDADE DEVE 
GARANTIR PARA SE 
DESTACAR EM 2019

CONTABILIDADE EM FOCO

Q
uer avançar com muita produtividade e bons 

resultados no seu escritório de contabilida-

de? A solução está em garantir um atendi-

mento diferenciado aos seus clientes fiéis ou a novas 

empresas que venha a captar. Selecionamos a seguir 

cinco dicas de diferenciais, que o escritório de contabi-

lidade deve garantir para se destacar. Confira!

  1) Sistemas informatizados assertivos
  Não se pode mais imaginar a contabilidade sem o uso 

de soluções tecnológicas em sua rotina e na integração 
de informações do cliente com o Estado. O fluxo de in-
formações das empresas aumentará consideravelmente 
nos próximos anos, exigindo sistemas de informática ca-
pazes de garantir a agilidade e a segurança de dados. 
Isso não é novidade, mas estes softwares devem ficar 
mais inteligentes e dinâmicos oferecendo uma série de 
novas funções. Vale a pena o seu escritório de contabili-
dade fazer uma análise da necessidade de adequação a 
médio e longo prazo.

2) Contabilidade consultiva
Mais do que uma resolução para as demandas tri-

butárias e burocráticas de sua empresa, o gestor quer 
um atendimento específico que o faça encontrar novas 
oportunidades para o seu negócio, através da contabi-
lidade e seus recursos. É um trabalho de consultoria e 

colaboração que as empresas, que querem se diferenciar 
no mercado precisam e a contabilidade tem se voltado 
para a oferta de novos tipos de atendimento. 

  Além da contabilidade consultiva, há outros serviços 
muito procurados pelas empresas brasileiras, ainda mais 
as micro e pequenas empresas – que são as que mais 
evoluem atualmente no país e as que mais oferecem em-
pregos. É o caso da consultoria financeira, que apresenta 
possibilidade de negócios e investimentos e faz o acom-
panhamento do cliente.

3) Experiência positiva
Vivemos em plena era da experiência, em que a visão 

que o cliente leva da empresa, de seus produtos e ser-
viços – seja de contabilidade ou qualquer outro - é um 
ponto determinante para um cliente satisfeito e para o 
bom relacionamento com o mercado. 

Quais atitudes você, contador, pode ter para oferecer 
um atendimento, cuja experiência seja positiva e surpre-
endente aos seus clientes? O diferencial muitas vezes é 
uma criação, algo específico e pessoal. O atendimento 
de qualidade o cliente já espera, mas é possível persona-
lizar e expandir esta experiência de atendimento.

4) Novos canais de comunicação
Por quais meios você se comunica com os clientes do 

seu escritório de contabilidade? As tecnologias evoluí-
ram e hoje há uma infinidade de canais que colocam a 
assessoria de contabilidade próxima ao seu público. 
Aplicativos de mensagens, vídeo e voz, redes sociais, 
chats, plataformas de integração com o cliente - amplie 
os canais de atendimento, pois desta forma atingirá o 
maior número de pessoas segmentadas ao seu público 
de interesse.

5) Segmentação do escritório de contabili-
dade

Outro importante diferencial é a segmentação de 
clientes e atendimento. Oferecer serviços adequados a 
determinados segmentos é essencial. É o caso das star-
tups, que possuem vários incentivos e oportunidades de 
crescimento. É importante oferecer um atendimento de 
forma que o cliente perceba que os interesses dele e as 
características do seu segmento são prioridade.

 Por: Guilherme Pagotto de Souza, 
Diretor suplente do Sescon Campinas 

e sócio da O|S|P Contabilidade 
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

CONNECTABIL

Dentre os novos convênios disponibilizados pelo Ses-
con Campinas, está a Connectabil - a única empresa de 
recrutamento e seleção focada exclusivamente no mer-
cado Contábil. O convênio oferece aos associados do 
sindicato desconto de 10% nos honorários cobrados para 
o serviço de Recrutamento e Seleção.   

  Esta empresa inovadora foi fundada em 2014, por Vi-
toria Oliveira, aos 21 anos, quando ainda estudava Admi-
nistração de Empresas. Apesar da pouca idade, Vitória 
já atuava em recrutamento e seleção desde os seus 14 
anos e ao identificar uma nova oportunidade de negó-
cios não pensou duas vezes. “Sentia que tinha uma ‘vo-
cação’ para isso. Além disso, eu já havia trabalhado em 
um escritório contábil, no qual havia muita demanda de 
seleção. Entendi que essa seria uma boa oportunidade, 
pois os escritórios contábeis trabalham muito com pra-
zos e perder um funcionário no meio desse processo os 
prejudicam muito,” diz Vitoria. Nascia assim a Connec-
tabil, criada para trabalhar com vagas que precisam ser 
preenchidas com urgência, tornando a contratação mais 
rápida e assertiva. 

  A empresa já conta com duas unidades, uma em 
Campinas, localizada no bairro Cambuí, e outra em São 
Paulo, na Saúde e sua equipe atual é composta por 16 
colaboradores. “Graças a tecnologia de nosso portal, 
nossos processos são automatizados, permitindo que 
tenhamos uma equipe enxuta, mesmo atendendo São 
Paulo e Região,” explica Vitoria (foto).

Serviço:

UNIDADE SÃO PAULO
(11) 2157-7916
contato@connectabil.com
Rua Carneiro da Cunha 1192, 5º andar, 
Saúde, São Paulo (SP)

UNIDADE CAMPINAS
(19) 3342-6004
contatocampinas@connectabil.com
Rua Américo Brasiliense, 232
Cambuí, Campinas (SP) 

Site: www.connectabil.com

QUER MAIS OPÇÕES?
Conheça mais sobre os inúmeros convênios que o Ses-

con Campinas oferece para você e seus colaboradores 
em: http://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios.

Parcerias & Convênios

Foto: Divulgação

  Voltada para à seleção de profissionais contábeis e 
financeiros, com foco principal em Escritórios de Conta-
bilidade, os candidatos são avaliados pela Connectabil 
através de teste comportamental e testes específicos 
por área: Contábil, Fiscal, Departamento Pessoal e Fi-
nanceira. A equipe faz a confirmação da veracidade das 
experiencias anteriores e seleciona os candidatos ideais 
para cada cliente, que através no portal tem acesso aos 
currículos, testes realizados pelo candidato, notas e ava-
liações. 

  Outro diferencial é a agilidade, os finalistas são sele-
cionados em um prazo que varia de três a dez dias corri-
dos. “Além disso, oferecemos uma garantia de reposição, 
sem nenhum custo adicional no prazo de 45 dias. Além 
de termos um portal com área do cliente, que torna nos-
so processo mais ágil e fácil,” garante a fundadora.
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SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 
Synthesis Assessoria e Consultoria Ltda. 
Endereço: Av. Barão de Itapura, 1518,  
Botafogo, Campinas (SP) 
mara@e-synthesis.com.br 
(19) 3231-5551, (19) 3234-4228

Nova América Auditoria, Consultoria  
Endereço: Avenida Campos Sales, 272, 
Vila Jones, Americana (SP)
wiltontravaglia@novaamerica.net
(19) 3475-9970, (19) 3475-9979

Peres & Baticioto Assessoria Contábil Ltda. 
Endereço: Rua Barbosa da Cunha, 117, 
Jardim Guanabara, Campinas (SP) 
natalia.consoni@peresebaticioto.com.br 
(19) 3365-1606, (19) 3365-1607

HR Assessoria Contábil Ltda.  
Endereço: Ru Jacob Bereck Steinberg, 339, 
Jardim Chapadão, Campinas (SP)
hr@hrcontab.com.br 
(19) 3242-7004, (19) 3242-7488, (19) 99112-4814

Duarte Contabilidade e Assessoria Ltda.  
Endereço: Rua Argentina, 556, 
Jardim Girassol, Americana (SP)
rosangela.chiareli@duartecon.com.br 
(19) 3406-3845, (19) 99206-2440 

Tecnicont Organização Contábil Ltda.  
Endereço: Rua Frei Manoel da Ressurreição, 
508, Jardim Brasil, Campinas (SP) 
atendimento@tecnicont.com.br 
(19) 3213-0155, (19) 3243-2244

Carlos Eugenio Parreira Campos - ME  
Endereço: Rua Barão De Jaguara, 1091, 
Centro, Campinas (SP) 
carlos@3cssolucoes.com.br 
(19) 3232-6541, (19) 99612-5778

FCA - Fransal Contabilidade e Assessoria  
Endereço: Rua Saint Hilaire, 283, 
Vila Jequitibás, Campinas (SP)
alfransal@fransal.com.br 
(19) 3751-1090, (19) 3751-1091
 

RP Serviços Contábeis EIRELI  
Endereço: Rua Fioravante B. Maglio, 248, 
Vila Nova Valinhos, Valinhos (SP)
vania@veigaepostal.com.br 
(19) 3871-6211, (19) 3871-8959, (19) 9767-5654

Seixas Contábil Ltda.   
Endereço: Rua Desembargador Campos Maia, 
186, Jardim Dom Bosco, Campinas (SP)  
seixasjr@terra.com.br  
(19) 3255-5600

Escritório Contábil Campinas Ltda.  
Endereço: Rua General Osório, 1212, 
Centro, Campinas (SP)
escrcont.d.pessoal@sigmanet.com.br 
(19) 3233-7322 

Plano’s Contabilidade Ltda.   
Endereço: Rua Talvino Egídio de Souza Aranha, 
63,
Botafogo, Campinas (SP) 
planos@planoscontabilidade.com.br 
(19) 3231-7388, (19) 3231-7388
 

AR Marioto Contabilidade EIRELI  
Endereço: Avenida Campos Salles, 890, 
Centro, Campinas (SP)
mariotoassociados@gmail.com 
(19) 2513-5492, (19) 3304-9492, (19) 98113-3980

Ágil Contabilidade Jaguariúna Ltda.  
Endereço: Rua Cosmópolis, 61, 
Dom Bosco, Jaguariúna, (SP)
contabil.agil@gmail.com 
(19) 3867-1786, (19) 3867-2484, (19) 99613-6454 

KTG Brasil Contábil Ltda.   
Endereço: Rua Major Rehder, 248, 
Vila Rehder, Americana (SP)
finan@ktgbrasil.com.br 
(19) 3475-3610
 

Ômega Contabilidade Ltda.   
Endereço: Rua Barão de Jaguara, 655, 
Centro, Campinas (SP)
contador@omegacontabilidade.com.br 
(19) 3734-1260, (19) 99157-3787, (19) 99206-7666

Contabilize Assessoria e Consultoria  
Endereço: Rua Manoel Carvalho Paes de An-
drade, 08, 
Jardim Campos Elíseos, Campinas (SP)
contabilizecontador@uol.com.br 
(19) 3227-5596, (19) 3268-5379 

Escritório Contábil Universal S/S - EPP  
Endereço: Rua Cuba, 590, 
Santo Antônio, Americana (SP)
financeiro@escritoriouniversal.com.br 
(19) 3475-3434

GM Contabilidade Ltda.   
Endereço: Rua Barão de Anhumas, 187, 
Bosque, Campinas (SP)
saradp@gmcontabil.com.br 
(19) 3252-2611, (19) 3579-8606, (19) 97401-2123

Mansur Contabilidade Soluções em Gestão  
Endereço: Avenida João Erbolato, 834, 
Jardim Chapadão, Campinas (SP)
trabalhista@mansur.srv.br 
(19) 2511-0418, (19) 3231-3819, (19) 99433-6654

Applicata Assessoria Contábil Ltda.  
Endereço: Rua Dos Estudantes, 82, 
Jd. Santa Amélia, Hortolândia (SP)
aplicatacontabil@ig.com.br 
(19) 3504-1115 

ECIN Contabilidade, Assessoria e Consult  
Endereço: Avenida Éster, 283, 
Centro, Cosmópolis (SP)  
jbalarin@cosmonet.com.br 
(19) 3812-6470, (19) 3812-9100 (19) 3872-4837

Lógica Assessoria Contábil Ltda. - EPP  
Endereço: Av. Engenheiro Fábio Roberto Bar-
nabé, 1942, 
Jardim Esplanada, Indaiatuba (SP)
aline.financeiro@escritoriologica.com.br 
(19) 3825-5196

Inter Control Assessoria Contábil Ltda.  
Endereço: Rua Barão de Paranapanema, 146, 
Bosque, Campinas (SP)
contato@intercontrolcontabil.com.br 
(19) 3259-1577 

Consulcamp Auditoria e Assessoria Ltda.  
Endereço: Rua Conceição, 233,
Centro, Campinas (SP)
gisele@consulcamp.com.br 
(19) 3231-0399

Contador Assessoria Contábil Ltda.  
Endereço: Rua Antônio Bertho, 95, 
Jardim Santa Genebra, Campinas (SP)
fscontador@lexxa.com.br 
(19) 3294-8130, (19) 9626-7343, (19) 99626-7343

Análise Empresarial Contabilidade EIRELI  
Endereço: Rua Artur Bernardes, 129,
Nova Campinas, Campinas (SP)
selma.blanco@analiseempresarial.com.br 
(19) 2117-1300, (19) 2117-1326 

Escoca Contabilidade Ltda. - EPP  
Endereço: Rua Vadih Jorge Maluf, 484, 
Jardim São Carlos, Sumaré (SP)
alexandre@escoca.com.br 
(19) 3873-2108, (19) 3873-4784

Foto: Divulgação

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

CONSULCAMP
  A Consulcamp, empresa associada ao Sescon Campinas, atua na prestação de serviços de Auditoria e Assesso-

ria, Transações Corporativas, Consultoria de Negócios, Consultoria Tributária há mais de 42 anos e ao longo deste 
tempo, tem aperfeiçoado sua oferta de serviços para atender aos desafios das empresas de médio e grande porte, 
nacionais e multinacionais, contribuindo para seu real êxito nos negócios.

  Alicerçados na visão acadêmica, com profissionais que lecionam em renomadas instituições de ensino superior 
nas áreas de Ciências Contábeis, Economia e Direito, investe continuamente na formação e educação continuada de 
seus colaboradores, desenvolvendo equipes de profissionais altamente qualificados e atualizados, oferecendo sua 
expertise a partir da mitigação de riscos fiscais, detecção de ameaças e oportunidades, otimização da carga tribu-
tária, criação de estratégias eficazes e boa governança, fundamentando a tomada de decisão. 

  Garantir a sustentabilidade dos negócios é a missão e a razão de ser da Consulcamp. A carteira de clientes, em 
que se destaca o segmento de middle market, abrange vários setores de atividade como Comércio, Distribuição, In-
dústria, Agronegócio, Serviços e Terceiro Setor.

  Vislumbrando um futuro de constante atua-
lização em termos de conhecimento, para res-
ponder a um ambiente de negócios que cada 
vez mais rompe paradigmas, a empresa atua 
hoje com escritórios em Campinas, São Paulo e 
Goiânia e com parceiros de negócios em todo 
Brasil e no exterior.

  A Consulcamp acredita que seu sucesso con-
tínuo está em manter duradouras as relações 
com seus clientes, aderindo às leis e regulações 
aplicáveis, assim como cumprir obrigações, ao 
mesmo tempo em que oferece um trabalho ino-
vador e de alta qualidade. Para saber mais, aces-
se: www.consulcamp.com.br.
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