
1www.sesconcampinas.org.br

2º TALK CONTÁBIL DA 
OMIE FOCADO EM VENDAS 

FOI UM SUCESSO

3º TALK CONTÁBIL DA 
ALTERDATA FALARÁ 
SOBRE ECONTADOR

Ano X  – Edição n. 103 – Outubro 2019 

www.sesconcampinas.org.br

CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL É NO SESCON 

CAMPINAS

Nossa Revista

CONVENÇÃO
                                                        2019/2020

CONVENÇÃO 
COLETIVA DE 
TRABALHO 2019/2020 
É FIRMADA
Conheça mais sobre o trabalho de 
negociação que o Sindicato faz 
por suas empresas



2 www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS EDITORIAL

Rodrigo de Abreu 
Gonzales

Presidente do 
Sescon Campinas
Gestão 2018-2021

EXPEDIENTE
A Revista Sescon Campinas é uma pu-
blicação mensal do Sescon Campinas 
- Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de Asses-
soramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas da Região Metropolitana de 
Campinas. Rua Prof. Dr. Euryclides de 
Jesus Zerbini, 1815, Parque Rural Fazen-
da Santa Cândida Campinas/SP - CEP 
13087-571, Tel: (19) 3231-1524 | Email: 
atendimento@sesconcampinas.org.br

DIRETORIA
Presidente Rodrigo de Abreu Gonzales; 
Vice-Presidente: Lilian Ricci Ghizzi; Vi-
ce-Presidente; Financeiro: Osvijomar 
Seixas Queiroz Jr; Vice-Presidente 
Administrativo: José Homero Adabo; 
Diretor Administrativo: Breno Acimar 
Pacheco Corrêa; Diretor Financeiro: 
Edison Ferreira Rodrigues; Diretora So-
cial: Tatiana Fabretti Greguel. 

SUPLENTES DA DIRETORIA
EXECUTIVA
Francisco de Assis Amâncio; Gustavo 
Arrivabene Alves de Lima; Guilherme Pa-
gotto de Souza; Claudia Letícia de Andra-
de Di Fonzo; José Antônio Gobbi Júnior; 
Allan Freitas Santinello; Murillo Ramella 
Ercoles.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Efetivos: Marcelo Viaro Berloffa; Anto-
nio Luiz Franco; Antônio Carlos Martins.

sesconcampinasoficial sesconcampinas

sesconcampinas sesconcampinas

BASE TERRITORIAL DO SESCON CAMPINAS
18 cidades da Região Metropolitana de Campinas

CONVENÇÃO COLETIVA 
2019 -2020 É FECHADA!

Iniciamos esta edição com uma das notícias mais 
aguardadas por nossos representados, acaba de ser 
fechada a Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2020. 
A principal missão do Sescon Campinas é justamente 
representar nossas categorias econômicas durante as 
negociações da Convenção Coletiva de Trabalho. Este 
trabalho de representação feito pelo sindicato é funda-
mental para a obtenção de negociações mais equilibra-
das para as empresas representadas. 

Em nossa reportagem de capa você conhece mais 
sobre como são feitas as negociações e mais sobre a 
Comissão de Negociação Coletiva de Trabalho, assim 
como, quais foram os principais índices econômicos es-
tabelecidos.

Na noite de 25 de setembro, tivemos mais uma pa-
lestra master em nosso auditório, desta vez preparada 
pela OMIE, seguida de um Happy Hour em comemora-
ção ao Dia do Contador. O tema da palestra foi vendas e 
obteve uma grande adesão do público, formado em sua 
maioria por empresários e profissionais da área Contábil.  

Na ocasião, Gilberto Cunha Junior, Head da Omie 
Academy e Franquias MOVE na Omiexperience, mos-
trou que o profissional Contábil cada vez mais deve 
assumir o seu papel consultivo e saber vender os seus 
serviços, pois a relação entre contadores e clientes tem 
mudado com o avanço da tecnologia. Mas, ao contrá-

rio do que muitos dizem, a profissão contábil não está 
prestes a acabar, ela continua a desempenhar um papel 
importante na gestão e na tomada de decisões das or-
ganizações. Algo que a tecnologia sozinha não é capaz 
de suprir. O palestrante da OMIE mostrou bem isso e 
lembrou o poder de uma boa conversa: “é preciso saber 
ouvir o cliente, somente assim será possível ajudá-lo em 
suas necessidades”, disse Cunha Junior. 

O Sescon Campinas agradece a presença do públi-
co. Que lotou o nosso auditório e também a todos os 
nossos parceiros de eventos patrocinados - Omie, Des-
tra Consultoria, Alterdata Software, Contmatic Phoenix 
Oficial, Connectabil, Dorpa Integração em Tecnologia e 
Famma Medicina Ocupacional - graças a essas impor-
tantes parcerias o sindicato consegue levar conheci-
mentos relevantes, que contribuem com o crescimento 
dos nossos representados, esta também é uma das nos-
sas missões!

Suplentes: Antonio Candido Vieira A 
Barbosa; Dalmo Otacilio Arten; José Luis 
Raymundo da Silva.

DELEGAÇÃO FEDERATIVA
José Homero Adabo; Edison Ferreira Ro-
drigues; Rodrigo de Abreu Gonzales

CONSELHO EDITORIAL
Rodrigo de Abreu Gonzales (presidente) 
e Célia Andrade (assistente Administrati-
vo de Relacionamento do Sescon Cam-
pinas)

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Cláudia Carnevalli - Mtb 39942/SP

PROJETO GRÁFICO 
Mídia 13

DIAGRAMAÇÃO
Eliezer Santos (Estagiário Comunicação)

ARTIGOS
Os artigos publicados nesta revista são 
de inteira responsabilidade de seus au-
tores.

FOTOS
Eliezer Santos, Cláudia Carnevalli e 
Freepik



3www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS SUMÁRIO

EDITORIAL  

SUMÁRIO 

SESCON EDUCAÇÃO

NOTÍCIAS

CAPA

ARTIGO CONTABILIDADE EM FOCO

SESCON SERVIÇOS

ESPECIAL

IMAGEM DO MÊS

NOSSOS CONVÊNIOS 

Sescon Cidadania: alimentos arrecadados em palestra da 
OMIE, no dia 25/09, são doados para o Projeto Tive Fome.

Plataforma PPRA Brasil

Palestra Master da OMIE

Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 é firmada

Gestão de Pessoas – 5 dicas para cuidar do ativo mais valioso 
da sua empresa

Certificação Digital é no Sescon Campinas

Dia do Contador é comemorado com Happy Hour

02
03
04
07

08

12

10

11

13

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 102

OS PREÇOS PARA ANÚNCIO CAÍRAM!

SOLICITE OS NOVOS VALORES LIGANDO NO

TELEFONE: (19) 3239-1845

NOSSOS ASSOCIADOS  
Confira algumas das empresas associadas ao Sescon Campinas
Peres & Baticioto

14



4 www.sesconcampinas.org.br

SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

Dia: 31 (quinta-feira)

Horário: 09h00 às 18h00

Carga Horária:  8 horas

CURSO PRÁTICO “ISS - RETENÇÃO 
NA FONTE E PROCEDIMENTOS PARA 
PRESTADORES E TOMADORES DE 
SERVIÇOS EM GERAL”

4

Objetivos: O curso será ministrado, de forma a 

apresentar as características e exigências do ISS, quer 

seja na situação de tomador de serviços de terceiros, 

quer seja na condição de prestador de serviços.
Conteúdo programático: Estudo das 

particularidades da Lei Complementar Federal 116/03 – 

Válida para todos os municípios e as alterações pela LC 

157/16; Alterações no Município de Campinas – Novos 

serviços sujeitos ao ISS e novas alíquotas para – Nova 

Lei Complementar em Campinas nº 179/2017; Local 

de recolhimento do ISS em situações específicas; O 

que efetivamente se considera prestação de serviços 

para fins de incidência do ISS e novas modalidades de 

serviços prestados, recentemente enquadrados como 

sujeitos ao ISS, que em breve serão cobradas pelos 

Municípios; Lista de Serviços – regras para o correto 

enquadramento; Retenção do ISS pelo tomador – 

Diversas hipóteses de obrigatoriedade, incluindo as 

empresas do Simples Nacional; Simples Nacional – 

Mudanças e novas exigências, retenção na fonte e os 

novos e complexos cálculos – Exemplos e Exercícios 

práticos; Competência Tributária de cada Município 

para exigir a cobrança – Local de pagamento; 

Fato Gerador do ISS; Serviços provenientes do 

exterior (importação de serviços); Exportação de 

serviços – Casos polêmicos e o que efetivamente são 

considerados como serviços exportados; Sujeito Ativo 

e Sujeito Passivo do ISS; Local de Recolhimento do 

ISS de acordo com a definição da LC 116/03 – Todos 

Municípios; entre outros

OUTUBRO

www.sesconcampinas.org.br

Dia: 22 (terça-feira)

Horário: 09h00 às 18h00

Carga Horária:  8 horas

Objetivos: Mostrar as características dos impostos 

e formas de tributação das empresas. Assim como 

impostos recuperáveis sobre compras, impostos 

incidentes sobre vendas e apuração da base de cálculo 

do lucro tributável.
Conteúdo programático: Características dos 

impostos (Impostos diretos, indiretos e retenções de 

impostos); formas de tributação nas empresas (Lucro 

Real, Lucro Presumido e Simples Nacional); impostos 

recuperáveis sobre compras (Indústria e Comércio); 

Impostos incidentes sobre vendas (Indústria); 

comércio (Prestação de serviços); apuração da base 

de cálculo do lucro tributável (Lucro Real); Lucro 

Presumido; Simples Nacional e Apuração da CSLL e 

do IRPJ.

CURSO PRÁTICO “PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: 
PREPARE SEU CLIENTE PARA 2020
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

3° TALK CONTÁBIL: “ECONTADOR - COMO 
ENFRENTAR A CONTABILIDADE ONLINE”

5

INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 

sesconcampinas.org.br/cursos   

www.sesconcampinas.org.br

Neste Talk, o palestrante Hugo Dias explorará a 

contabilidade online e lembrará que a tecnologia 

deixou de ser um privilégio ou status, passando a 

fazer parte da rotina dos profissionais. Em uma fase 

onde a qualidade do trabalho contábil depende da 

qualidade da informação, percebe-se que o risco da 

sobrevivência empresarial aumenta quando não se 

observa o que acontece ao redor. 

Conteúdo:

• Nova geração de consumidores;

• Contabilidade Digital e Online;

• Estudo de Caso – Contabilidade Online;

• Existe perigo para a contabilidade tradicional?;

• As 3 Engrenagens da Redução de Custos e 

Aumento do Lucro;

• O eContador;

• E outros.

Programação:

18h00 às 18h45 – Credenciamento;

19h00 – Inicio da Palestra;

20h45 – Networking.

Palestrante Hugo Dias: Graduado em Administração, 

com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, 

Empreteco pelo Sebrae São Paulo (programa de 

formação de empreendedores), com mais de 18 anos 

de experiência no setor de Tecnologia, onde atuou 

em consultoria de ERP em diversos segmentos e 

atualmente é gerente da Alterdata São Paulo.

Serviço:
3° TALK CONTÁBIL: “ECONTADOR - COMO 

ENFRENTAR A CONTABILIDADE ONLINE” com 

Hugo Dias, gerente da Alterdata São Paulo.

Dia: 28/10/2019 (segunda-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sescon Campinas Auditório, Rua Walter 

Schimidt, 175 (Estacionamento gratuito no local)

Entrada: 1 Kg de alimento não perecível

Inscrições: www.sesconcampinas.org.br, vagas 

limitadas.
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 Vendas foi o tema da palestra master que lotou o auditório do 

Sescon Campinas, na noite do dia 25 de setembro. Realizada 

pela OMIE, com o tema “Como Vender Serviços Contábeis,” a 

palestra falou também sobre pesquisa, investigação das neces-

sidades, criação de soluções, planos, e muito mais.

  O palestrante Gilberto Cunha Junior, Head da Omie Academy 

e Franquias MOVE na Omiexperience, conduziu o público a di-

versos questionamentos. Gilberto lembrou que é sempre mui-

to importante ouvir o cliente, conhecer a sua história, conversar, 

para criar uma relação de proximidade e mais do que isso, ino-

var e oferecer soluções para a necessidade daquele cliente. “O 

contador, cada vez mais precisa saber vender”, disse o pales-

trante. Confira alguns depoimentos de quem esteve presente: 

  “A palestra foi bem produtiva, hoje estamos neste mindset de 

mudar toda a mentalidade do contador e de fazer uma con-

tabilidade consultiva financeira, por isso esta palestra veio só a 

agregar. Estão todos de parabéns pelo evento”, Reynaldo Arias, 

contador da Tecnicont Consultoria Contábil de Campinas.

  “A palestra muito interessante, o contador tem dificuldade na 

questão da venda, não é nosso perfil, mas temos que aprender 

isso, pois é muito importante. E o mais importante foi o jeito 

que ele mostrou isso - como algo simples. É uma questão de se 

comunicar mesmo com o cliente e ouvir o problema dele. Va-

leu muito a pena,” Gustavo Arrivabene, contador da Arrivabe-

SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

OMIE REALIZA PALESTRA SOBRE 
VENDAS NO SESCON CAMPINAS

ne Contabilidade e Assessoria S/S Ltda. 

de Artur Nogueira e diretor do Sescon 

Campinas.

  “Eu gostei bastante da palestra. Acredi-

to que os contadores precisam sim, ino-

var e uma forma de se fazer isso é apren-

der a vender. Hoje para os contadores 

essa seria uma das inovações mais difí-

ceis. Acho que o Sescon tem que conti-

nuar trazendo mais conteúdo desse tipo 

pra gente. O contador tem que perder o 

medo de vender, pois esse conceito mu-

dou,” Maria Ap. Antunes Cardoso, atua 

no departamento Financeiro do Escri-

tório Técnico Contábil São Benedito S/S 

de Artur Nogueira. 

  “Eu achei a palestra muito interessante, gostei bastante mu-

dou muito a visão que temos sobre vender os nossos serviços,” 

Claudemir Holanda, contadora do escritório Gerencial Contábil.

  “Gostei da palestra, tudo o que ele disse foi relevante, o que 

mais me chamou atenção foi em relação as vendas. O conta-

dor não é só o lado mecânico, que vivenciamos dentro do es-

critório como folha e fiscal. Os pontos que ele passou foram 

muito relevantes para eu poder aplicar com os meus clientes e 

fazer um follow up nas vendas, solucionando os problemas de-

les e ajudando nosso escritório a inovar. Para mim as palestras 

do Sescon são sempre construtivas, aprendemos muito e eu 

não perco nenhuma por causa disso, nunca saímos da mesma 

forma como entramos. Saímos sempre com vontade de fazer 

diferente, saio daqui renovada, agradeço ao Sescon pela opor-

tunidade,” Ingrid Carvalho Ribeiro, auxiliar Contábil da Eson 

Contábil de Campinas.

  O Sescon Campinas agradece a presença do público e tam-

bém a todos os seus parceiros de eventos patrocinados - Omie, 

Destra Consultoria, Alterdata Software, Contmatic Phoenix Ofi-

cial, Connectabil, Dorpa Integração em Tecnologia e Famma 

Medicina Ocupacional - , graças a essas importantes parcerias 

o sindicato consegue levar conhecimentos relevantes, que con-

tribuem com o crescimento de seus representados.
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CONHEÇA MAIS SOBRE O TRABALHO DE NEGOCIAÇÃO QUE O 

SINDICATO FAZ POR SUAS EMPRESAS

CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO 2019/2020 É FIRMADA

Após uma intensa negociação, acaba de ser firmada 
a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020, com 
vigência em agosto de 2019 a julho de 2020. Con-
fira abaixo os principais índices econômicos esta-
belecidos para todas as bases de representação do 
Sescon Campinas (Americana, Artur Nogueira, Cam-
pinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, 
Hortolândia, Itatiba, Indaiatuba, Jaguariúna, Monte 
Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santo Antonio 
de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo).

  Principais índices econômicos

• Reajuste Salarial: 3,16%;
• Piso Salarial para as funções de: Office boy - CBO 
4122-05, Recepcionista - CBO 4221-05, Faxineiro - 
CBO 5143-20, Porteiro - CBO 5174-10, Auxiliar de 
Serviços Gerais - CBO  5143, Copeira - CBO 5134-
25, Atendente de Negócios - CBO 2532-25, Entre-
vistador de Pesquisas de Campo - CBO 4241-15 - R$ 
1.315,00;
• Piso Salarial demais funções: - R$ 1.401,00; 
• Vale-Refeição/Alimentação: R$ 20,80; 
• As empresas deverão efetuar o pagamento do re-
troativo à data-base 1º de agosto, na Folha de Pa-
gamento de competência do mês de outubro/2019; 
As Convenções Coletivas na íntegra estarão dispo-
níveis para as empresas no site do Sescon Campinas 
(www.sesconcampinas.org.br) via usuário e senha. 

  Você sabia que atrás de cada Convenção Coletiva 
de Trabalho existe uma árdua e longa negociação? 
  A principal missão do Sescon Campinas é justa-
mente essa: “desenvolver um ambiente amplo de 
negociação nos dissídios coletivos das categorias 
representadas”. Foi desta necessidade de represen-
tação, tão válida e importante, que nasceu o Sescon 
Campinas. Criado há 16 anos por um grupo de em-
presários contábeis da região.
  Este trabalho de representação feito pelo sindicato 
é fundamental para a obtenção de negociações mais 
equilibradas para as empresas representada
  Você conseguiria se imaginar negociando a Conven-
ção Coletiva de Trabalho, em dezenas de reuniões 
fora da região de Campinas, envolvendo advogados, 
empresários e os sindicatos dos trabalhadores, que 
ferozmente defendem a classe laboral? 
  Consegue imaginar quanto desgaste emocional e 
financeiro teria, sem contar que se ausentaria por 
horas de sua empresa para participar dessas reuni-
ões?
  Sem dúvida este é um trabalho árduo, feito volunta-
riamente pela diretoria do sindicato, que exige mui-
ta negociação e conhecimento. Imagine só quanto 
vale ter um sindicato que faz as negociações sala-
riais para essas empresas e que promove diferenciais 
para negociações de PLR, horas extras, banco de ho-
ras diretamente com o sindicato laboral?
   Aqui entra em cena a atuação da Comissão Per-



9www.sesconcampinas.org.br

capa

M
A

T
É

R
IA

 D
E

 C
A

P
A

manente de Negociação Coletiva de Trabalho, fórum 
de Sescons do Estado de São Paulo, que se reúne 
na sede do Sescon-SP, localizada na capital Paulista, 
com o objetivo de obter uma Convenção Coletiva de 
Trabalho equilibrada para as categorias representa-
das. 
  São inúmeras reuniões, o fórum conta com a presen-
ça dos membros da comissão de diversos Sescons do 
Estado, incluindo os representantes do Sescon Cam-
pinas. A comissão, que representa as 18 cidades da 
área de cobertura do sindicato é formada pelo pre-
sidente Dr. Rodrigo de Abreu Gonzales, pelo vice-
-presidente Administrativo José Homero Adabo, pelo 
diretor Financeiro Edison Ferreira Rodrigues e pelo 
diretor Murillo Ramella Ercoles.  
  O Sescon Campinas sabe da preocupação de seus 
representados em não gerar passivos trabalhistas, 
por isso a cada ano atua para fechar as negociações 
o quanto antes. Por isso, apesar da data base dos re-
presentados ocorrer no mês de agosto, as primeiras 
negociações acontecem já no mês de fevereiro.
  Durante as reuniões da Comissão de Negociação 
Coletiva de Trabalho são discutidas de forma centra-
lizada com outros Sescons, as estratégias, pautas de 
reinvindicações e propostas. Esta estratégia de ne-
gociação centralizada, utilizada há anos pelos Ses-
cons, fortalece as categorias representadas. Força 
esta que é primordial e necessária em qualquer ne-
gociação dessa natureza. 
  Vale destacar que, historicamente é deste debate 
que tem surgindo as melhores negociações para as 
empresas representadas, fora dele, as condições têm 
se mostrado desfavoráveis. 
  Mas a atuação do Sescon Campinas não acaba aqui, 
este é apenas um dos serviços que o sindicato ofere-
ce em prol de seus representados, confira tudo o que 
o Sescon faz por sua empresa:  
· Representatividade – Além de garantir a represen-
tatividade e igualdade de condições nas negociações 
ou acordos coletivos, o Sescon Campinas também 
acompanha projetos de lei em andamento no Con-
gresso Nacional, impondo resistências àqueles con-
trários aos interesses dos empresários e incentivando 
a aprovação dos favoráveis; 
· Atendimento individualizado - Os associados têm a 
sua disposição a consultoria Jurídica Trabalhista gra-
tuita; 
· Atualização constante - Por meio do Sescon Edu-
cação são oferecidos inúmeros treinamentos e atu-
alizações para empresas associadas, funcionários e 
clientes, com valores exclusivos, por meio de cursos, 
palestras gratuitas, workshops, presenciais e online, 
sempre com temas atuais;
· Certificação Digital - Oferece o serviço em dois pos-
tos de atendimento e também in company, com des-
contos especiais a associados e seus clientes;
· Divulgação e facilidades para sua empresa se des-
tacar - Associados têm a sua empresa divulgada no 
site e na revista do Sindicato e ainda contam com 
descontos exclusivos para anunciar;
· Locação de Espaços - Aos associados são ofereci-
dos descontos e condições especiais em serviços  de 
locação de espaços totalmente equipados, incluindo 

estacionamento privativo (auditório, salas de aula, 
sala de informática, sala de reunião e mezanino); 
· Parcerias e Convênios - As diversas empresas par-
ceiras e conveniadas ao sindicato, oferecem inúme-
ros produtos e serviços com condições especiais, 
em áreas como: Informática, Tecnologia, Saúde e 
Bem-Estar, Estética, Transporte, Seguros, Educa-
ção, Materiais de Escritório, Certificações, Saúde e 
Segurança do Trabalho, Automação etc. 
  Para que o Sescon Campinas continue forte e re-
presentando bem essas empresas, oferecendo pro-
dutos e serviços que façam a diferença em seu dia 
a dia, é fundamental que os representados mante-
nham às suas contribuições sempre em dia. Quan-
do você apoia o seu sindicato, está na verdade for-
talecendo à sua própria empresa!
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  Vantagens aos associados Sescon Campinas

• A primeira delas é o desconto exclusivo na compra do cer-

tificado digital, estendido também aos clientes dos  escritórios; 

• Agilidade na liberação do certificado digital; canal de Tele-

vendas (11) 3304-4547 ou direto no posto de atendimento (19) 

3231-0208;

• Pagamento diferenciado, sendo pós-pago (boleto) e pré-

-pago (cartão de crédito, sendo possível parcelar em até 12 

vezes);

• Flexibilidade para realizar o agendamento e retirada do cer-

tificado no mesmo dia da compra;

• O associado encontra à sua disposição excelente estrutura 

em dois dos postos de atendimentos.

• Atendimento In Loco, no escritório ou na residência:

• Suporte diferenciado;

Quem pode utilizar o serviço pelo Sescon Campinas? 

Para utilizar o serviço, não precisa ser associado, basta agen-

dar um horário em um dos postos de atendimento do Sescon 

Campinas ou solicitar o atendimento in company ou até mes-

mo em sua residência. Associados Sescon Campinas contam 

descontos especiais, vale a pena conferir! Além disso, profis-

sionais de contabilidade tem à disposição um canal exclusivo 

de atendimento e condições especiais.

SESCONCAMPINAS serviços

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

É NO SESCON CAMPINAS

ASSOCIADOS TÊM VANTAGENS AO UTILIZAR O SERVIÇO

Confira nossos postos de atendimentos e contatos:

 Posto 1 

(Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 18h). 
Endereço: Av. Irmã Serafina, n°863, Ed. Sada Jorge 
sala 21/22, – Centro. 
Telefone: (19) 3231-0208

 Posto 2

(Terças e quintas, das 8h às 12h e das 13h às 18h). 
Endereço: Rua Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, 
n°1815 – Pq. Rural Faz. Sta Cândida. 
Telefone: (19) 3239.1845 

S a i b a  m a i s  s o b re  e s te  e  o u t ro s 
s e r v i ç o s  n o  s i te :

www.sesconcampinas.org.br

  Entre os serviços oferecidos pelo Sescon Campinas está 

a Certificação Digital. Este documento eletrônico armazena 

com total segurança os dados da pessoa física ou jurídica, 

comprovando sua identidade perante terceiros. Dessa forma, 

o usuário pode pela internet: comunicar-se, efetuar transa-

ções bancárias, assinar documentos, enviar declarações da 

empresa, assinar e enviar escriturações contábeis e fiscais, 

emitir com segurança Informações trabalhistas no eSocial e 

muito mais. Tudo isso de forma rápida, sigilosa, sem burocra-

cia, com validade jurídica e com a qualidade e segurança Se-

rasa Experian.
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DIA DO CONTADOR É 

COMEMORADO COM 

HAPPY HOUR

ESPECIAL

SESCONCAMPINAS ESPECIAL

Dia 22 de setembro foi o Dia do Contador, para co-
memorar essa importante data, o Sescon Campinas 
realizou, no dia 25 de setembro, um Happy Hour es-
pecial! O evento aconteceu logo após a palestra da 
OMIE que ocorreu na mesma data. A celebração foi 
aberta pelo diretor do Sescon Campinas Guilherme 
Pagotto de Souza, que deu um bonito depoimento 
sobre sua experiência profissional na área contábil. 
Confira algumas fotos do evento:
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SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

GESTÃO DE PESSOAS:

5 DICAS PARA CUIDAR DO 

ATIVO MAIS VALIOSO DA 

SUA EMPRESA

CONTABILIDADE EM FOCO

 U
ma empresa sem pessoas é mera abstração. 
Uma organização não é caracterizada por sua 
estrutura ou pelo seu capital, mas pelos ta-

lentos que possui e pela capacidade de transformar-se 
constantemente. Logo, a gestão de pessoas é um setor 
da empresa que sempre possui desafios: como captar os 
melhores talentos e como mantê-los, combatendo a alta 
rotatividade em um mercado tão acelerado e de rela-
ções tão efêmeras? Selecionamos cinco dicas para você 
cuidar do ativo mais valioso do seu negócio!

 Por:  Guilherme Pagotto de Souza,
Diretor do Sescon Campinas

e sócio da O|S|P Contabilidade
www.ospcontabilidade.com.br

  1) Treinamento e capacitação 
  Toda empresa tem a obrigação de desenvolver os seus 
colaboradores, seja enquanto profissionais ou como pes-
soas. Desta forma, para ter os melhores resultados em 
seus negócios, é preciso realizar treinamentos, capacita-
ções, cursos internos e externos, eventos e integrações, 
é essencial para o crescimento da empresa e expansão 
das capacidades e competências dos profissionais. Sendo 
uma forma de valorizar o potencial do colaborador. 

  2) Gestão de Pessoas integradas com os demais 
processos  
  Hoje a gestão de pessoas tem uma função muito impor-
tante na empresa. Os seus gestores atuam diretamente na 
tomada de decisão entre as lideranças e impactam direta-
mente no direcionamento e posicionamento do negócio 
no mercado. Isso porque é um centro de custos muito im-
portante e um setor estratégico para o crescimento direto 
do negócio, já que fornece pessoal para todos os demais 
setores e processos.
  Assim, não é novidade que os setores da empresas pre-
cisam se relacionar e fornecer dados e informações que 
sejam integrados, para a melhor tomada de decisão. Di-
retamente, esta integração ajuda a organizar melhor as 
equipes, contratar os melhores profissionais, propor es-
tratégias de desenvolvimento humano e organizacional, 
apoiar as lideranças, ampliando inclusive as possibilidades 
dos colaboradores de aperfeiçoamento e crescimento na 
carreira.     

  3) Plano de carreira assertivo  
  O plano de carreira é um instrumento de gestão muito im-
portante para o planejamento de negócio como também 
para dar ao colaborador uma perspectiva de crescimento 
em curto, médio e longo prazo. Muitas empresas brasileiras 
ainda não o utilizam.  
  A Gestão de Pessoas: é um organograma que contém, 
entre outras coisas, o possível crescimento do colaborador 
na empresa, cargos e salários, especificações sobre as fun-
ções que são exercidas, necessidade de desenvolvimento e 
aquisição de competências, etc. É uma maneira da empresa 
também realizar a gestão de pessoas e mesmo o orçamento 
previsto de forma sustentável. É uma forma de dar ao cola-
borador contratado perspectivas de futuro dentro da orga-
nização e motivá-lo em seu trabalho.

  4) Uso de tecnologias inteligentes
  Falamos que o setor de Gestão de Pessoas deve estar inte-
grado com os demais. Para isso, se faz necessário o uso de 
determinadas tecnologias – softwares específicos e integra-
dos,  aplicativos, recursos biométricos (quando necessário), 
sistemas de comunicação, sistemas de treinamento e univer-
sidade corporativa, etc.
  Hoje o mercado oferece muitas opções para expandir o se-
tor, o que impacta diretamente na valorização do funcionário, 
seja na soma de horas para a folha de pagamento, seja na 
hora de proporcionar um treinamento ou analisar quais com-
petências devem ser desenvolvidas para o profissional ou ain-
da para disponibilizar informações essenciais para o setor de 
contabilidade. A gestão de pessoas foi um dos setores mais 
impactados pela chamada transformação digital na empresa. 

  5) Incentivo à liderança e participação
  Mais que ser apenas contratado, o colaborador contempo-
râneo quer participar, quer fazer parte de algo maior. Dar este 
sentido à sua atuação é uma forma de valorizá-lo. Incentivar a 
liderança, saber ouvir a sua opinião, oferecer-lhe responsabili-
dades, entre outras ações é uma forma de valorizar o talento 
humano diretamente. Além disso, traz várias vantagens para 
a empresa desenvolver os seus diferenciais de mercado.
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  Associados e seus colaboradores têm à 
sua disposição uma plataforma digital exclu-
siva para elaborar o PPRA (qualitativo) - Pro-
grama de Prevenção de Riscos Ambientais, 
PCMSO - Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional e o PPP - Perfil Profis-
siográfico Previdenciário. Estamos falando 
sobre o convênio do Sescon Campinas com 
a Plataforma PPRA Brasil, que repassa 10% 
aos associados sobre suas vendas aos seus 
clientes.

  A empresa Virmond & Valle Ltda., sediada 
em Curitiba, é a proprietária da marca PPRA 
BRASIL e atua no desenvolvimento e vendas 
de Sistemas de Gestão e Novos Negócios, 
atendendo todo o território nacional.

  A plataforma inédita e sem concorrentes, 
foi lançada em março de 2018 e é capaz de 
otimizar e solucionar, efetivamente, uma ex-
tensa variedade de processos e rotinas ma-
nuais, existentes em todas as empresas no 
momento da emissão do PPRA, PCMSO e 
PPP.

  Entre os benefícios oferecidos estão: 

• Baixo custo;
• Utilização fácil e rápida;
• Preenchimento automático de dados;
• Maior agilidade nos processos;
• Resultado em tempo reduzido;
• Total eficiência na gestão.

  Também é possível se tornar um Parceiro 
Comercial e ter acesso às remunerações do 
programa de Revenda Autorizada da empre-
sa. Para saber mais, acesse: 

https://www.pprabrasil.com.br/

SESCONCAMPINAS nossos convênios

PPRA
BRASIL

Parcerias & Convênios

Nossos Convênios

Quer conhecer mais sobre os convênios dis-
ponibilizados no Sescon Campinas? 

Visite o site:

https://sesconcampinas.org.br/nossos-con-
venios/
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 Há mais de 11 anos nascia em Campinas a Peres & Ba-
ticioto Assessoria Contábil Ltda., (P&B) fundada pelos 
sócios Carlos Baticioto e Hélen Peres, que já trabalha-
vam juntos na área contábil e gerencial de uma empresa 
do segmento de Transportes. Em um momento de busca 
de expansão de seus conhecimentos, os futuros sócios 
identificaram uma deficiência dessas áreas no mercado 
em qual atuavam, e com o apoio de amigos e parceiros, 
iniciaram o projeto de implantação de uma contabilida-
de confiável, trabalhando com transparência e busca do 
equilíbrio econômico-financeiro do cliente. 

  Com o tempo, novas frentes se abriram e se expan-
diram também para outros segmentos do mercado, au-
mentando assim o know-how em outros tipos de presta-
ção de serviços, no comércio e na indústria.  

  Localizada em sede própria, atualmente a P&B conta 
com 85 profissionais comprometidos, capacitados e ex-
perientes, os quais são frequentemente treinados tanto 
na parte técnica quanto no desenvolvimento pessoal. A 
equipe utiliza conceitos e técnicas atualizadas, que ga-
rantem a segurança das informações, trabalhando com 
clientes de grande, médio ou pequeno porte. 

  Um dos diferencias da P&B é a adaptação a forma 
de trabalhar de cada cliente, oferecendo assessoria na 
restruturação dos seus processos internos, buscando 
melhorias em seus resultados, e também, quando neces-
sário, disponibilizando funcionários “full time” para um 
único cliente. Além da qualidade, a P&B busca a confian-

SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 
PLANO’S CONTABILIDADE LTDA. 
Rua Talvino Egídio de Souza Aranha, 63
Botafogo, Campinas (SP)
rubens@planoscontabilidade.com.br
(019)3231-7388 e (19)3231-7388

MANSUR CONTABILIDADE SOLUÇÕES 
EM GESTÃO 
Avinda João Erbolato, 834
Jardim Chapadão, Campinas (SP)
trabalhista@mansur.srv.br
(19)2511-0418 e (19)3231-3819

ANÁLISE EMPRESARIAL CONTABILIDADE 
EIRELI
Rua Artur Bernardes, 129
Nova Campinas, Campinas (SP)
selma.blanco@analiseempresarial.com.br
(19)2117-1300 e (19)2117-1326 

VITA & CREMONEZZI CONTABILIDADE 
LTDA.
Avenida Francisco Glicério, 1046
Centro, Campinas (SP)
renata@vitacre.com.br
(19)3045-5616 e (19)3232-0366 

Foto: Divulgação

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

PERES & BATICIOTO 
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NECT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 
Rod. Engenheiro Ermenio de Oliveira 
Penteado, SN. 
Helvétia, Indaiatuba (SP) 
esartori@cpfl.com.br 
(19)3756-8020 e (19)3756-8488

TETRIS CONTÁBIL LTDA. 
Rua Tomás Gonçalves Gomide, 140 
Parque Industrial, Campinas (SP) 
tetris@tetriscontabil.com.br 
(19)3272-2710 e (19)3367-4450

PLANECON SOLUCOES FISCAIS E CONTA-
BÉIS EI
Avenida Barão de Monte Alegre, 180 
Jardim Bonfim, Campinas (SP)
cristiane.muniz@planeconcontabilidade.com.br
(19)3212-1928 e (19)3213-3025

A R MARIOTO CONTABILIDADE EIRELI 
Avenida Campos Salles, 890, Centro
Campinas (SP) 
mariotoassociados@gmail.com 
(19)2513-5492 e (19)3304-9492

APPLICATA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. 
Rua Dos Estudantes, 82
Jd. Santa Amélia, Hortolândia (SP) 
aplicatacontabil@ig.com.br 
(19)3504-1115

U.A.C. CONTABILIDADE EIRELI
Rua Independência, 594 
Cidade Nova I. Indaiatuba (SP) 
erica@uniaoac.com.br 
(19)2516-5320 e (19)2518-5330

ESCOCA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Rua Vadih Jorge Maluf, 484 
Jardim São Carlos, Sumaré (SP) 
alexandre@escoca.com.br 
(19)3873-2108 e (19)3873-4784 

CARLOS EUGENIO PARREIRA CAMPOS – 
ME 
Rua Barão de Jaguara, 1091 
Centro, Campinas (SP)
carlos@3cssolucoes.com.br 
(19)3232-6541 e (19)99612-5778 

AVJ SERVICOS CONTÁBEIS EIRELI
Rua Fioravante Basílio Maglio, 248 
Nova Valinhos, Valinhos (SP) 
veigaepostal@veigaepostal.com.br 
(19)3871-6211 e (19)9193-3497

ÁGIL CONTABILIDADE JAGUARIÚNA LTDA. 
Rua Cosmópolis, 61 
Dom Bosco, Jaguariúna (SP) 
contabil.agil@gmail.com 
(19)3867-1786 e (19)3867-2484

WHB CONTABILIDADE LTDA.
Avenida Francisco Glicério, 305 
Vila Lídia, Campinas (SP) 
maria@whbcontabilidade.com.br  
(19)2514-0026 e (19)3304-0923

ça e o cumprimento de prazos, como também assegurar 
que o cliente tenha o melhor resultando, objetivando o 
lucro e a sua continuidade.

  Para a P&B ser associada ao Sescon Campinas é es-
sencial, pois: “este vínculo nos mantém atualizados com 
o mercado, sendo ele através de participação em proje-
tos, cursos e eventos voltados para nossa área,” diz  Hé-
len Peres, sócia-fundadora da Peres & Baticioto Assesso-
ria Contábil.
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