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INICIAMOS 2020!
  Mais um ano começa e já temos muitas novidades para nossos 

associados e representados! Na reportagem de capa relembramos 
algumas ações do Sescon Campinas, reforçando a importância do 
empresário em apoiar o seu sindicato. Quando ele faz isso está na 
verdade, apoiando os interesses de sua própria empresa. 

  As ações do Sescon, vão muito além do âmbito municipal de 
sua base geográfica, temos em nossa Federação Fenacon, uma 
grande aliada na representação federal de assuntos afeitos aos in-
teresses de nossas categorias. Um exemplo, muito claro neste mo-
mento é a representação junto ao Congresso Nacional e equipe 
Econômica de Governo por conta da Reforma Tributária, com a de-
fesa dos interesses das empresas tributadas pelo Simples, com a re-
alização de reuniões políticas e fornecimento de pareceres técnicos 
demonstrando que os projetos de lei em andamento, da forma que 
estão, aumentarão em muito a tributação dos optantes do Simples 
Nacional.  

  Neste sentido, é preciso esclarecer que a Fenacon não possui 
receita própria, sua receita é toda oriunda da participação das recei-
tas dos 37 (trinta e sete) sindicatos do sistema, os Sescons, e ao re-
duzir a arrecadação dos sindicatos singulares, diminui-se o poderio 
de representação em nível federal e, como sabemos, vivemos em 
uma democracia de representação.   

  Mas voltando aos nossos planos para o ano, já no final de 2019, 
retomamos à nossa campanha de Eventos Patrocinados para 2020. 
Na primeira edição, realizamos diversas palestras e Talks Contábeis, 
que levaram conhecimento relevante para um público de mais de 
3 mil pessoas e ainda beneficiaram instituições com a doação de 
alimentos arrecadados nesses eventos.

  Neste ano, a campanha de Patrocínio segue forte, quando sua 
marca é atrelada ao Sescon Campinas, ela ganha mais visibilidade 
com possibilidades de aumentar seus negócios. Para saber mais, en-
tre em contato com a nossa equipe e conheça as diversas cotas de 
patrocínio disponíveis.  

  Um grande desafio para este ano é ampliar a representação da 
entidade e a proximidade de nossos associados. Precisamos ouvir 
o que eles têm a dizer, suas opiniões e necessidades para melhor 

delimitarmos nossas ações e produtos. Aliás, falando em produtos, 
nosso Sescon REGISTRO segue firme e forte, um serviço de qualida-
de oferecido a todos. Sei que as empresas já têm seus fornecedores, 
mas peço que venham conhecer nosso serviço e apoiem à sua cate-
goria, tenho certeza de que será uma ótima experiência!

  Outra novidade foi a aprovação em nossa última assembleia 
de uma política mais agressiva para ampliar nosso quadro associati-
vo, cito duas ações: 50% de desconto na anuidade associativa para 
empresas com até cinco funcionários, demanda antiga de pequenas 
empresas representadas; e isenção do pagamento da anuidade as-
sociativa para empresas que indicarem dois novos associados. 

  Outra grande novidade é a mudança da Certificação Digital 
oferecida pelo Sescon Campinas em seus Postos de Atendimento. 
Agora nossa Certificação é fornecida pelo Instituto Fenacon, com 
tecnologia mais avançada, melhores preços e com diversos diferen-
cias, sendo um deles, o fato da certificação já ser expedida no mo-
mento do atendimento, sem a necessidade de um prazo para ativa-
ção. Destaco também o serviço in company oferecido pelo Sescon, 
pelo qual a Certificação vai até seu cliente, com a mesma qualidade, 
mas com um diferencial muito grande: o conforto e comodidade e 
isto sim, é um diferencial que o escritório de contabilidade pode ofe-
recer como um plus aos seus clientes. 

  Para encerrar, lembro do sucesso da 8ª edição de nossa Cam-
panha de Natal, que presenteou centenas de crianças em situação 
de vulnerabilidade social com sacolinhas contendo roupas e brin-
quedos. Mais uma vez agradecemos a generosidade de todos que 
participaram apadrinhando uma criança e que venha um 2020 
cheio de trabalho e sucesso para todos!
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SESCONCAMPINAS SUMÁRIO

EDITORIAL  

SUMÁRIO 

SESCON EDUCAÇÃO

CAPA

ARTIGO CONTABILIDADE EM FOCO

IMAGEM DO MÊS

NOSSOS CONVÊNIOS 

A 8ª edição da Campanha de Natal do Sescon Campinas foi 
um sucesso, centenas de crianças em vulnerabilidade social 
foram presenteadas graças ao apoio de nossos parceiros. 

Actus Academia

O Sescon Campinas trabalha por sua empresa

10 dicas infalíveis para aumentar as vendas da sua empresa
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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 105

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
MARIOTO & ASSOCIADOS CONTABILIDADE EMPRESARIAL

14

ESPECIAL06
Campanha Sescon Campinas alegra o Natal de centenas 
de crianças
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Dia: 23 de janeiro (terça-feira)

Horário: 09h00 às 18h00

Carga Horária:  8 horas

Objetivos: O curso será ministrado de forma a 

abordar o eSocial e as novas informações visando a 

simplificação de informações e recolhimentos definidos 

pelo governo federal.

Conteúdo programático: Nota técnica 17/2019 

– alterações decorrentes da Emenda Constitucional; 

Cadastro de obras – procedimentos; Registro de 

empregados; Empreitada total e parcial X eSocial – 

regras para preenchimento; Normas de segurança do 

trabalho – informações futuras; Eventos periódicos 

e não periódicos; Processos de Admissão e o 

Registro Eletrônico de Empregados; Registros Férias, 

Advertências e Suspensões Disciplinares; Processos 

de Desligamento; Trabalho Intermitente e informações 

no eSocial e muito mais.

CURSO PRÁTICO “ESOCIAL NOVAS NORMAS PARA 
PREENCHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
E PREVIDENCIÁRIAS” 

Público Alvo: Empresas em geral, empresas 

contábeis, empresas da construção civil, 

empreiteiros, subempreiteiros, analistas e auxiliares 

de administração de pessoal, advogados e demais 

profissionais que tenham interesse no assunto. 

Dias: 28 e 29 (terça e quarta-feira)

Horário: 09h00 às 18h00

Carga Horária:  16 horas

Objetivos: O curso será ministrado de forma a 

orientar os profissionais ligados à área Fiscal e afins 

sobre a regra básica de tributação de impostos (ICMS, 

IPI , ICMS-ST , ISS , PIS, Cofins e Simples Nacional).

Conteúdo programático: Noções básicas 

de direito tributário; aspectos básicos do ICMS; 

normas gerais de ICMS; créditos fiscais admitidos; 

aspectos básicos do IPI; Simples Nacional; Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e); Principais Operações Fiscais com 

NF-e; obrigações acessórias – modelos de NF-e; 

Substituição Tributária; Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISS); Operações Interestaduais 

com não contribuintes do ICMS etc.

CURSO PRÁTICO “FORMAÇÃO PARA ANALISTA 
FISCAL” 

Público Alvo: Profissionais que atuam na área 

Fiscal, nos departamentos de Compras e Financeiro, 

tais como contadores, auditores, técnicos em 

contabilidade, gerentes, supervisores, assistentes e 

demais profissionais interessados.

“Curso bastante objetivo e completo, 
atendeu as expectativas”

Gabriella Demore
HTM Ind. Equip. Eletrônicos 

Curso Atualização do ICMS 2020🗣

“Professor Dálcio Alves é muito agra-
dável, sempre disposto a agradar e nos 

ajudar, ambiente descontraído”

Elizabeth Almeida dos Santos
AMR Assessoria Contábil 

Curso Atualização do ICMS 2020
🗣

Depoimento

Depoimento
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INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 

sesconcampinas.org.br/cursos   

www.sesconcampinas.org.br

ANOTE NA AGENDA

SESCON CAMPINAS E OMIE 
REALIZAM 4° TALK CONTÁBIL

Tema: Como utilizar o BPO Financeiro como 
diferencial competitivo na sua contabilidade

Inscrições: www.sesconcampinas.org.br, vagas 

limitadas

Palestrante: Tainá Souza

A Key Account Manager na Omie é formada em 

Administração de Empresas pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e especialista em 

Customer Service pela PUC. Apaixonada por 

tecnologia e entusiasta pela evolução do mercado 

de contabilidade, há 5 anos desenvolve insights 

para Contadores prosperarem com suas empresas. 

Conectando pessoas, negócios e parcerias 

estratégicas.

Data: 22 de janeiro (quarta-feira)

Horário: às 08h00 (credenciamento das 08h às 

08h15; abertura às 08h15 e início do Talk às 08h30)

Local: Sescon Campinas Auditório, Rua Walter 

Schimidt, 175 (Estacionamento gratuito no local)

Entrada: 1 Kg de alimento não perecível

PALESTRA: “COMO PREPARAR SEU ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE 
PARA A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)”

Data: 29 de janeiro (quarta-feira)

Horário: às 18h30 (credenciamento das 18h30 às 

18h45; abertura às 18h45, lançamento Certificado 

Digital Fenacon CD às 19h e início da palestra às 

19h20)

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

Palestrantes: José Renato Camilotti e Giovanna 

Feres Crotti
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ESPECIAL

SESCONCAMPINAS ESPECIAL

CAMPANHA DO SESCON CAMPINAS ALEGRA 

O NATAL DE CENTENAS DE CRIANÇAS

  Em 2019, o Sescon Campinas realizou a 8ª edição da sua Campanha de Natal, que tem como objetivo presen-

tear centenas de crianças em situação de vulnerabilidade social. A campanha aconteceu na cidade sede, Cam-

pinas, com crianças da Creche Mãe Cristina e também em Sumaré, área de cobertura do sindicato, com crianças 

da Associação Recanto Tia Cecília. 

  Cada criança apadrinhada pela campanha ganhou uma sacolinha de Natal contendo uma roupa e um brinque-

do novos. O Sescon agradece a todos que colaboraram e abraçaram a ação fazendo do Natal um momento mais 

feliz para essas crianças! Confira abaixo a cobertura fotográfica da campanha:

SUMARÉ - ASSOCIAÇÃO RECANTO TIA CECÍLIA

Fotos: Eliezer Santos
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SESCONCAMPINAS ESPECIAL

Período de 27/01/20 até 28/03/20
Duas turmas: Segunda e terça ou aos Sábados

Poucas Vagas!
contato@chicursos.com.br

19 99180.1048 (Campinas)

CAMPINAS - CRECHE MÃE CRISTINA

Fotos: Carla Martins
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O SESCON CAMPINAS 
TRABALHA POR SUA EMPRESA!

  Desde sua fundação há mais de 16 anos, o Sescon Campinas tem trabalhado por sua empresa, representando cerca de 

50 categorias econômicas, em 18 cidades da região. Quando o empresário apoia seu sindicato patronal, está na verdade 

apoiando à sua própria empresa, ajudando a valorizar diversas categorias econômicas e tornando o seu sindicato mais 

forte e atuante perante a sociedade.  

  Neste ano, associar-se ao Sescon Campinas está ainda mais fácil, já no final de 2019 o sindicato iniciou uma campanha 

para ampliar o seu quadro associativo. Por meio desta campanha será concedido 50% de desconto na anuidade associa-

tiva para empresas com até cinco funcionários, demanda antiga de pequenas empresas representadas; e a isenção do 

pagamento da anuidade associativa para empresas que indicarem dois novos associados, vale a pena conferir! 

  Outra boa notícia é que em 2020, o Sescon Campinas dá continuidade à sua campanha de Eventos Patrocinados. Na 

primeira edição, realizada em 2019, foram ministradas diversas palestras e Talks Contábeis, que levaram conhecimento 

relevante para um público de mais de 3 mil pessoas e ainda beneficiaram instituições com a doação dos alimentos arre-

cadados, em 2020 tem mais! 

   Confira agora as principais ações do Sescon Campinas voltadas para à sua empresa:

• Representatividade em Acordos Coletivos de Trabalho e na Esfera Política

O Sindicato luta pela representatividade de suas categorias, na defesa dos interesses das mesmas, desenvolvendo ao 

longo do ano todo um trabalho que tem como objetivo principal garantir a representatividade e igualdade de condições 

nas negociações ou Acordos Coletivos de Trabalho. Também acompanha projetos de Lei em andamento no Congresso 

Nacional, impondo resistências àqueles contrários aos interesses dos empresários e incentiva a aprovação dos favoráveis; 

O Sescon conta com a representação e força de sua Federação Fenacon, que atua diretamente em Brasília, na esfera 

federal em assuntos ligados aos interesses das categorias representadas. Um exemplo, muito claro e atual é a representa-

ção junto ao Congresso Nacional e equipe Econômica de Governo no que diz respeito a Reforma Tributária, com a defesa 

dos interesses das empresas tributadas pelo Simples Nacional, com a realização de reuniões políticas e fornecimento de 

pareceres técnicos demonstrando que os projetos de lei em andamento, da forma que estão, aumentarão em muito a 

tributação dos optantes do Simples;  

• Assessoria Jurídica Trabalhista Gratuita

Os associados e filiados têm à sua disposição a consultoria Jurídica Trabalhista totalmente gratuita; 

• Capacitação Profissional

Por meio do Sescon Educação são oferecidos inúmeros treinamentos e atualizações para empresas associadas e filiadas, 

além de seus funcionários, com valores exclusivos, por meio de cursos próprios e da UNIFENACON, além de palestras 

próprias ou realizadas com empresas parceiras, todas gratuitas, sobre temas atuais;

• Certificação Digital

Uma das grandes novidades deste início de ano é que a Certificação Digital oferecida pelo Sescon Campinas em seus 

Postos de Atendimento mudou. Agora a Certificação é fornecida pelo Instituto Fenacon, com tecnologia mais avançada, 

melhores preços e com diversos diferencias, sendo um deles, o fato da certificação já ser expedida no momento do aten-

dimento, sem a necessidade de um prazo para ativação. Além disso, o serviço in company continua fazendo com que a 

certificação vá até o seu cliente, com a mesma qualidade, mas com um diferencial muito grande: o conforto e comodi-

dade, constituindo outro diferencial que o escritório de contabilidade poderá oferecer como um plus aos seus clientes; 

• Sescon REGISTRO

O Sescon REGISTRO é um serviço do Sescon Campinas criado em parceria com o Sescon São Paulo com o objetivo 

de oferecer serviços de registro público de empresas mercantis, visando simplificar, racionalizar e agilizar o processo de 

abertura, alteração e baixa de empresas, ampliando a rede de atendimento ao usuário. A documentação é enviada ao 
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Sescon-SP, de segunda a sexta-feira, via malote, às 10 horas (da manhã), o serviço é ágil e espera-se que o pedido seja 

processado num período de 24 a 48 horas;

• Divulgação e facilidades para sua empresa se destacar

Associados contam com descontos exclusivos para anunciar na Revista Sescon Campinas;

• Locação de Espaços

Aos associados e filiados são oferecidos descontos e condições especiais em serviços 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 parceiras do sindicato, oferecem inúmeros produtos e serviços com condições especiais para em-

presas associadas e seus funcionários, em áreas como: Informática, Tecnologia, Saúde e Bem-Estar, Estética, Transporte, 

Seguros, Educação, Materiais de Escritório, Certificações, Saúde e Segurança do Trabalho, Automação etc; 

• Campanhas 

O Sescon Campinas desenvolve também diversas campanhas em benefício de toda a população, como a da Sacolinha 

de Natal, que presenteia dezenas de crianças todos os anos. Na região, apoiamos a Campanha Nacional do Declare Cer-

to, uma iniciativa da Fenacon, que tem a missão de esclarecer gratuitamente as dúvidas de milhares de pessoas sobre a 

DIRPF. A campanha acontece em praças públicas e conta com a atuação de contadores voluntários, da Receita Federal, 

de Universidades e prefeituras;

• Apoio à cultura

O Sescon Campinas apoia o Coral Voz Livre, que leva cultura e música de qualidade à população. 

Formado por uma diretoria voluntária, o Sindicato faz tudo isso sem receber nenhuma ajuda municipal, estadual ou 

federal. Por isso, é muito importante que as empresas mantenham suas contribuições em dia, somente assim o sindicato 

consegue oferecer uma rede de serviços voltados para seus representados, além de defender seus interesses. Juntos 

somos mais fortes!
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SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

10 DICAS INFALÍVEIS PARA 

AUMENTAR AS VENDAS DA 

SUA EMPRESA

CONTABILIDADE EM FOCO

 Q
ue tal turbinar as vendas da sua empresa em 
curto prazo? Se as vendas não têm demons-
trado os resultados que deseja, talvez seja 

importante fazer alguns ajustes. A seguir, você pode 
conferir dez dicas para aumentar as vendas do seu ne-
gócio com ações muito simples. Confira!

 Por:  Guilherme Pagotto de Souza,
Diretor do Sescon Campinas

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

  1) Tenha um planejamento estratégico de vendas
 O planejamento é sempre o primeiro passo de tudo. 
Considere as seguintes etapas em seu planejamento: 
Definir as metas de venda da sua empresa; escolher 
uma estratégia de vendas adequada; identificar ações 
estratégicas de vendas para seu time; motivar a equipe 
de vendas; estabelecer um orçamento e segui-lo; esta-
belecer métricas precisas e claras; revisar e analisar o 
desempenho e as métricas.

 2) Apresente o seu valor
 Qual o valor da sua marca? Isso está implícito e explíci-
to na experiência de compra e venda?   
 Destaque o valor que os seus produtos possuem em 
todos os momentos da jornada do cliente e em todas 
as ações de sua empresa: descrição de produtos no 
site, campanhas de redes sociais, layout da loja física 
etc.

 3) Diferencie o seu atendimento
 A dica é diferenciar justamente o atendimento que à 
sua empresa tem com o seu público. O mesmo produ-
to pode ser que a concorrência tenha, mas um atendi-
mento que gere referenciação é algo possível de imple-
mentar. Estude o cliente e alinhe o atendimento com 
o negócio. Personalize a experiência do cliente. Você 
pode utilizar a tecnologia para isso ou simples boas 
práticas em relação à sua equipe.

 4) Tenha estratégias para vender mais para o mesmo 
cliente
 Durante toda a jornada do cliente – antes, durante e no 
pós-vendas – considere o que mais é possível vender 
para a mesma pessoa, que já é cliente ou que demons-
trou interesse em comprar. Quais vantagens podem ser 
oferecidas nesta oportunidade de contato?

5) Capacite à sua equipe
 Uma equipe de bons vendedores é bem capacitada. E 
não só vendedores, mas suporte, estoque, logística, etc. 
Como ocorre em todas as áreas do conhecimento, é pre-
ciso estar atualizado com as melhores técnicas.

 6) Aprenda com o cliente
 Antes de estabelecer estratégias de relacionamento com 
o cliente, como você verá adiante, pesquise sobre o pú-
blico-alvo e aprenda com ele. Muitas vezes não se vende 
tudo o que poderia pelo fato da clientela estar pouco de-
finida.
 
 7) Automatize a gestão de vendas
 Todo o processo de gestão de vendas pode ser auto-
matizado através de softwares inteligentes que integram 
diferentes canais e o estoque em tempo real. Às vezes a 
empresa não vende mais por não saber controlar quais 
os produtos estão disponíveis e quais já foram vendidos. 
Com isso, você terá maior poder de decisão.
 
 8) Diversifique os seus produtos e serviços
 Uma dica para turbinar as vendas da sua empresa é di-
versificar a oferta de produtos ou serviços – seja por tipo, 
preço, marca ou mesmo gêneros do que é oferecido. Isso 
irá atingir um número maior de clientes que buscam pro-
dutos similares.
 
 9) Utilize as redes sociais
 Não tem como ignorar que é necessário estar presente 
nos meios digitais para divulgar e vender mais. Crie uma 
estratégia para este universo, considerando o comporta-
mento dos usuários como um todo e do seu público neste 
meio. Há muitos recursos para vender diretamente das 
redes sociais, mas se este não for o caso da sua empresa, 
pelo menos crie presença digital.
  
 10) Tenha foco nos problemas dos clientes
 O centro do seu negócio sempre será a dor do cliente. É 
preciso entender o que ele precisa e qual a melhor solu-
ção que você pode oferecer para ele. Uma dica é ampliar 
a 25% o relacionamento com o cliente para poder enten-
der melhor à sua dor. Esta é uma dica dos teóricos Ross 
e Tyler.
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

ACTUS
ACADEMIA

Parcerias & Convênios

Nossos Convênios

Quer conhecer mais sobre os convênios disponi-
bilizados no Sescon Campinas? Visite o site:

https://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/

  Que tal começar 2020 com mais qualidade de 
vida? A Actus Academia, conveniada ao Sescon 
Campinas, pode ser uma excelente opção. Por meio 
do convênio, empresas associadas e seus colabora-
dores têm isenção na taxa de matrícula, descontos 
de 10% em todos os planos vigentes e de 30% nas 
avaliações físicas.

  Localizada, desde de 2006, em uma das regiões 
mais nobres de Campinas, o bairro Nova Campinas, 
a Actus conta com ambiente e atendimento dife-
renciados. Entre as modalidades oferecidas, que 
visam à saúde e qualidade de vida, estão: aulas de 
treinamento funcional, musculação, alongamento, 
Pilates e corrida de rua. 

  A equipe é coordenada pelo Professor Dr. Sérgio 
R. Pasetti, que conta com 20 anos de experiência 
na área, além de duas especializações, mestrado e 
doutorado em Educação Física.

  Confira mais sobre as aulas oferecidas:
• Personal Trainer – Oferece atenção profissional 

focada em cada aluno individualmente, acompa-
nhamento de todas as etapas dos treinos, com o 
intuito de chegar ao melhor resultado mais rápido e 
dentro das necessitadas e objetivos do aluno;  

• Musculação – Visa o fortalecimento muscular 
através de exercícios isolados ou multiarticulares, 
em aparelhos ou com peso corporal, consideran-
do as necessidades e limitações do aluno. Auxilia 
no ganho de massa muscular e óssea, contribuin-
do para redução de gordura, prevenção de doen-
ças crônico degenerativas e melhora as respostas 
cardiovasculares. Em idosos, possibilita a manuten-
ção da autonomia e prevenção de quedas, em mu-
lheres, há ainda a prevenção da osteoporose e em 
adolescentes, a melhora da consciência corporal, 
autoestima e da postura; 

• Alongamento - Trabalha com o aumento da fle-
xibilidade, contribuindo para melhora da postura, 
redução de dores lombares e articulares; 

• Actus Run – É o nome do grupo de corrida da 

Actus. A corrida pode ser praticada por qualquer 
pessoa, com adaptação de intensidade e quantida-
de do esforço. Este tipo de exercício é um dos mais 
eficientes para quem quer perder peso com saúde, 
pela aceleração do metabolismo, além de melhorar 
as taxas de colesterol, aumentar a capacidade car-
diorrespiratória e ativar a circulação sanguínea; 

• Treinamento funcional – São aulas em circuitos, 
elaboradas para pequenos grupos com duração en-
tre 30 a 40 minutos, visando a redução de gordura 
corporal, o aumento da resistência cardiorrespira-
tória e muscular; 

• Pilates - Busca a melhora da postura, flexibili-
dade e coordenação motora, através da prática de 
exercícios no solo e em aparelhos, sempre em ses-
sões individuais com uma hora de duração. 

• Programa de emagrecimento - Método exclusi-
vo da Actus que garante resultados incríveis, com 
treinos curtos de altos gastos calóricos. O progra-
ma combina diversos tipos de exercícios, que são 
aplicados a realidade de cada aluno.

     Para saber mais, acesse: http://www.actusaca-
demia.com.br/.

Foto: Divulgação



14 www.sesconcampinas.org.br

  Após uma adversidade, uma demissão, nascia uma 
oportunidade - a Marioto & Associados Contabilidade 
Empresarial - e quem explica melhor esta história é o 
seu próprio fundador e contador, Anderson Marioto: “Eu 
venho do mercado financeiro, fui gerente de contas pes-
soa jurídica em dois bancos, tinha muita vontade de ter 
meu próprio negócio, mas ainda assim, medo de arriscar 
e trocar o certo pelo duvidoso. Porém, em 2010, fui sur-
preendido com uma demissão e aproveitei a oportuni-
dade e o apoio dos meus familiares para iniciar o nosso 
escritório. Na época, tínhamos somente um único cliente 
que era certo e ainda sim criamos coragem e iniciamos a 
Marioto & Associados Contabilidade Empresarial”.

  A iniciativa deu certo, hoje o escritório está instala-
do no Centro de Campinas, em sede própria. “Contamos 
com duas funcionárias, Lenissa Marioto, minha irmã, e 
Maria Eduarda Schott Esteli, que iniciou como estagiária 
e foi efetivada em 2019. Juntos atendemos pequenas e 
médias empresas, tanto no ramo de prestação de servi-
ços quanto na área de comércio em geral,” diz Marioto.

  Entre as especialidades do escritório, está a de pas-
sar aos seus clientes uma visão gerencial do próprio 
negócio. A empresa conta com parcerias, como a da 
Liberta Investimentos, que oferece o suporte de espe-
cialistas credenciados a XP Investimentos para quem 
deseja investir na área. “Temos muito conhecimento de 
linhas de crédito do setor bancário e buscamos fornecer 
uma visão mais ampla, desde a busca de recursos com 
condições ideais, até mesmo a aplicação dentro da or-
ganização. Fazemos uma análise da situação tributária 
das empresas, buscando aquilo que melhor se enquadra 

SESCONCAMPINAS ASSOCIADOS

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 
FCA - FRANSAL CONTABILIDADE E 
ASSESSORIA
Rua Saint Hilaire, 283 
Vila Jequitibás, Campinas (SP)
alfransal@fransal.com.br 
(19) 3751-1090 e (19) 3751-1091

LÓGICA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. 
- EPP
Av. Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 1942
Jardim Esplanada, Indaiatuba (SP) 
aline.financeiro@escritoriologica.com.br 
(19) 3825-5196 

G.C.Y. - ASSESSORIA CONTÁBIL/FISCAL 
LTDA.
Avenida XV de Novembro, 349 
Centro, Artur Nogueira (SP) 
gcycontabil@uol.com.br 
(19) 3877-1339 

BSP SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTÁBIL 
S/S L
Rua João Coletto, 275
Jd. São Jorge, Valinhos (SP) 
rh@bspcontabil.com.br 
(19) 3237-6138 e (19) 3871-9124

Foto: Divulgação

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

MARIOTO & ASSOCIADOS 
CONTABILIDADE EMPRESARIAL

ISAEL - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Rua Celso Egídio Sousa Santos, 
509 
Jardim Chapadão, Campinas (SP) 
soraia@isaelcontabilidade.com.br 
(19) 3242-6009 e (19) 99115-1508

MANSUR CONTABILIDADE SOLUÇÕES 
EM GESTÃO 
Avenida João Erbolato, 834
Jardim Chapadão, Campinas (SP) 
trabalhista@mansur.srv.br 
(19) 2511-0418 e (19) 99433-6654

OMEGA CONTABILIDADE LTDA.
Rua Barão de Jaguara, 655 
Centro, Campinas (SP)
contador@omegacontabilidade.com.br 
(19) 3734-1260 e (19) 99206-7666

FSXP ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTÁBIL L. 
Rua Theodoro Langard, 461
Bonfim, Campinas (SP) 
contato@fsxp.com.br 
(19) 3213-8706 

LOGÍSTICA SUMARÉ LTDA.
Estrada Municipal Valencio Calegari, 777  
Nova Veneza, Sumaré (SP)
aislan_leporoni@lslgr.com.br 
(19) 3116-6725 e (19) 98103-1691

ESCRITÓRIO PARANÁ CONTABILIDADE 
S/S LTDA.
Rua Luiz Camilo de Camargo, 930
Lot R. Campineiro, Hortolândia (SP) 
denilson@escritorioparana.com.br 
(19) 3897-2744 

NOVA AMÉRICA AUDITORIA, CONSULTO-
RIA E CO.
Avenida Campos Sales, 272 
Vila Jones, Americana (SP)
wiltontravaglia@novaamerica.net 
(19) 3475-9970 e (19) 3475-9979

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

ESCRITÓRIO TÉCNICO E CONTÁBIL SÃO 
BENEDITO 
Rua Raul Grosso, 593 
Jd. Ricardo Duzzi, Artur Nogueira (SP) 
financeiro@etcsaobenedito.com.br 
(19) 3877-1991 e (19) 99377-7638 

CAMPCONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Rua Coelho Neto, 311
Vila Itapura, Campinas (SP) 
janete_adm@campcont.com.br 
(19) 3232-5062 e (19) 99772-7083
 

SILVEIRA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Rua Jerônimo Pattaro, 160 
Barão Geraldo, Campinas (SP)
financeiro@silveiraassessoria.com.br 
(19) 3749-8996 e (19) 99777-0294

a cada perfil, seja para empresas do Simples Nacional, 
Lucro Presumido ou Microempreendedores Individuais,” 
explica Marioto.

  Outro diferencial está no relacionamento, sempre 
muito próximo aos clientes, o que gera confiança e uma 
relação duradoura de longo prazo, buscando o cresci-
mento, novas oportunidades, proporcionando menos 
desgastes com burocracias e maior tempo dedicado a 
maximizar resultados.

  Para Marioto ser associado ao Sescon Campinas faz 
diferença: “Acho muito importante a participação do 
Sescon em nosso mundo contábil, utilizamos muito os 
cursos oferecidos, temos um relacionamento muito legal 
com o sindicato e acredito que é de grande valia o com-
prometimento do Sescon com a nossa classe,” finaliza o 
contador.
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