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SOBRE AS LIÇÕES QUE 
ESTAMOS APRENDENDO

Em nossa matéria de capa você fica conhecendo 
mais sobre as lições que estamos aprendendo com 
os desafios impostos pela pandemia de Covid-19. É 
tempo de se adaptar e ser reinventar por isso decidi-
mos ouvir grandes empresas parceiras de tecnologia 
como Alterdata, Conta Azul e a Thomson Reuters, 
que dividiram conosco às suas boas práticas que po-
dem ser replicadas para mitigar os impactos desses 
tempos de isolamento social.

Ouvimos também empresários contábeis, que divi-
diram experiências e revelaram como têm enfrenta-
do a crise gerada pela Covid-19 e que inovações im-
plementaram em seus escritórios. Entre as inúmeras 
lições compartilhadas destacam-se o uso da tecno-
logia, aliada ao investimento nas relações humanas, 
acompanhado sempre por uma boa comunicação. 
Vale a pena conferir!

Nesta edição, você acompanha a conquista do Ses-
con Campinas em ação judicial contra a Caixa Eco-
nômica Federal que solicitava a prorrogação do pra-
zo de adesão e pagamento da 1ª parcela do FGTS. A 
medida foi tomada a partir de relatos de relatos de 
asssociados quanto a dificuldade em acessaro siste-
ma FGTS para formalizar o parcelamento de débitos. 
A liminar favorece os associados do Sindicato que 
poderão aderir ao parcelamento do FGTS que havia 
se encerrado em 07 de julho de 2020

E como a crise do novo Coronavírus trouxe tam-

bém graves impactos na economia e insegurança 
alimentar para os mais desfavorecidos, anunciamos 
a nova campanha do Sescon Campinas. A ação visa 
doar cestas básicas para as crianças participantes 
do Projeto Rossin, entidade localizada em Campinas, 
que atende famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Você também pode participar doando uma 
ou mais cestas básicas. 

Nesta edição você acompanha também, nossa gra-
de de cursos on-line em parceria com a UNIFENA-
CON e fica sabendo mais sobre às nossas últimas 
lives.

É tempo de se reinventar e você pode contar com 
o Sescon Campinas, neste e em todos os momentos!
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O Sescon Campinas segue realizando as lives sema-
nalmente levando muito conteúdo e informação para 
toda classe contábil e empreendedores em geral.
Clique aqui e confira a última live realizada pelo 
Sescon Campinas. 

Sescon Campinas convida a todos para campanha solidária de 
doação de cestas básicas
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Lições em meio a pandemia
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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: marketing@sesconcampinas.org.br
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XI Nº 111

OS PREÇOS PARA ANÚNCIO CAÍRAM!

SOLICITE OS NOVOS VALORES LIGANDO NO

TELEFONE: (19) 3239-1845SESCON CAMPINAS06
Sescon Campinas obtém decisão liminar para postergar prazo 
de adesão ao parcelamento do FGTS

NOSSOS ASSOCIADOS  18

NOSSOS CONVÊNIOS
Clínica Consultare
17

Syhus Contabilidade

https://www.youtube.com/watch?v=Ypj9IG7ZtRw
https://sesconcampinas.org.br/revista_sescon/junho-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=Oce5Bdeltw4
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CURSO ONLINE UNIFENACON  “PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO PARA PMES DO FUTURO”

CURSO ONLINE UNIFENACON “ESCRITURAÇÃO 
CONTÁBIL FISCAL - ECF (PARTICULARIDADES 
DOS TIPOS DE ENTREGA) - 2020”

Carga Horária:  15 horas

Neste momento da nossa história, não deixe de continuar se atualizando, estude sem sair 

de casa com todo conforto, segurança e suporte necessário. Confira os novos cursos online 

disponibilizados pelo Sescon Campinas em parceira com a UNIFENACON neste mês.

Objetivo: Conhecer e saber utilizar as principais 

práticas do Planejamento Estratégico para as 

empresas; Explorar e descobrir o propósito 

organizacional de sua companhia e traçar caminhos 

para atingir esses objetivos; Realizar a análise e o 

diagnóstico de suas ações estratégicas, a fim de 

desenhar soluções aderentes para o crescimento de 

sua empresa; Aplicar estratégias e boas práticas, que 

potencializem o Planejamento Estratégico de sua 

empresa.

Conteúdo programático: 
1. Conceitos e Definições;

2. Propósito Organizacional e Orientação;

3. Análise e Diagnóstico;

4. Estratégias, Objetivos e Derivações para a Prática.

Carga Horária:  03 horas

Objetivo: Esclarecer os procedimentos a serem 

observados pelo participante para geração 

consistente do Sped Contábil Fiscal e evidenciar os 

possíveis cruzamentos efetuados pelo Fisco (ECD x 

ECF), bem como demonstrar as funcionalidades do 

Programa Gerador da Escrituração - PGE (validação, 

assinatura, requerimento, relatórios gerenciais, entre 

outros). 

Conteúdo programático: 
1. Contexto Histórico;

2. Entrega da ECF 2020;

3. Riscos pelos cruzamentos;

4. ECF de imune/isenta;

5. ECF de lucro presumido;

6. ECF de lucro real;

7. Atividade Prática.
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INSCREVA-SE 
JÁ PELO SITE: 

sesconcampinas.org.br/cursos   

www.sesconcampinas.org.br

CURSO ONLINE UNIFENACON “SISTEMÁTICA 
DE CUSTOS PARA DECISÃO E FORMAÇÃO DE 
PREÇOS - ABORDAGEM GERENCIAL”

Carga Horária:  03 horas

Objetivo: O curso visa a promoção, 

desenvolvimento e capacitação das competências 

fundamentais e estratégicas dos participantes, a 

partir de um conteúdo programático minuciosamente 

preparado para melhor entendimento do tema. 

Conteúdo programático: 
• Contabilidade financeira, de custos e gerencial;

• Controle de estoques;

• Classificação dos custos e despesas e investimentos;

• Sistema de custeio;

• Custeio por absorção;

• Custeio baseado em atividade (ABC);

• Método de rateio dos custos indiretos;

• Departamentalização;

• Custeio variável ou direto;

• Margem de contribuição;

• Função da margem de contribuição;

• Cálculo do ponto de equilíbrio contábil;

• Ponto de equilíbrio econômico;

• Ponto de equilíbrio financeiro;

• Simulações com relação volume, preço, custo e 

lucro;

• Aplicabilidade da margem de contribuição e ponto 

de equilíbrio como ferramenta de gestão;

• Demonstração de resultado do exercício financeiro e 

gerencial;

• Margem de segurança;

• Formação do preço de venda;

• Composição do Mark-up;

• Marcador de preço divisor e multiplicador;

• Reflexos da tributação no preço de venda;

• Exemplos de insucesso na formação do preço;

• Exercícios envolvendo empresas dos segmentos da 

Indústria, Comércio e Serviços.

https://sesconcampinas.org.br/sescon-registro/
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SESCON CAMPINAS OBTÉM DECISÃO LIMINAR PARA POSTERGAR 
PRAZO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DO FGTS

A
pós relato de dificuldades de seus associados 
em acessar o sistema do FGTS para formalizar o 
parcelamento de débitos, conforme previsto na 

Medida Provisória nº 927/20, o Sescon Campinas ingres-
sou com ação contra a Caixa Econômica Federal solici-
tando a prorrogação do prazo de adesão e pagamento 
da 1ª parcela do FGTS, até a estabilização do sistema da 
instituição financeira.

O Juiz da 4ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, aco-
lhendo as razões do sindicato, concluiu que a instabilidade 
do sistema eletrônico é compreensível, porém não pode 
“inviabilizar a fruição de direitos concedidos justamente 

para facilitar enfrentamento das crises sanitária e social”.
Dessa forma, os associados do Sescon Campinas e as em-

presas que estes assessoram poderão aderir ao parcelamen-
to do FGTS, que originalmente se encerrou em 07/07/2020, 
quando a situação do sistema da Caixa Econômica Federal 
se regularizar. Enquanto isso, a instituição financeira não 
poderá impedir os associados e respectivos clientes de obter 
a CRF – Certidão de Regularidade Fiscal referente ao FGTS.

O Sescon Campinas é assessorado na ação judicial pelo 
escritório Camilotti Castellani Haddad Dellova Crotti – Socie-
dade de Advogados.

Medida beneficia associados do sindicato e as em-
presas que estes assessoram

O Sescon REGISTRO, uma importante ferramenta voltada 
para contadores e empresas, segue oferencendo serviços 
de registro público e cumprindo com o objetivo de simplifi-
car e agilizar o processo de abertura, alteração e baixa das 
empresas.

Entre as empresas que estão utilizando o serviço do 
Sescon Campinas, está a SS Assessoria Empresarial (www.
ssassessoriaempresarial.com.br). A empresa tem atuado 
nas regularizações de empresas minimizando a burocracia, 
priorizando a qualidade no atendimento, dando suporte nas 
elaborações e acompanhamento de processos junto aos 
órgãos Públicos (Receita, JUCESP, Prefeituras e Secretaria 

da Fazenda), com intuito de facilitar os procedimentos 
burocraticos no dia a dia dos contadores. Segundo Sandra 
Regina da Silva, técnica em contabilidade, a empresa 
presta serviços como aberturas, alterações, encerramen-
tos, transformações em geral e cadastros em órgãos de 
classes e recentemente tem utilizado o serviço do Sescon 
Campinas. “O SESCON Registro tem nos oferecido um 
suporte onde nos proporciona uma análise 
prévia da documentação, evitando exi-
gências nos processos, com um aten-
dimento rápido, prático e eficaz nos 
registros de: (alterações, constituição e 
encerramento) visando simplificar todo 
este trâmite,” diz Sandra.

SESCON REGISTRO

http://www.ssassessoriaempresarial.com.br
http://www.ssassessoriaempresarial.com.br
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SESCON CAMPINAS CONVIDA A 
TODOS PARA CAMPANHA SOLIDÁRIA 

DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

O Sescon Campinas deu início a mais um proje-
to de ação social, que busca espalhar a solida-
riedade e o amor em tempos de pandemia! A 
ação irá ajudar as crianças participantes do Pro-
jeto Rossin, entidade localizada em Campinas, 
que atualmente atende 65 famílias em situação 
de vulnerabilidade social nos bairros Jardim 
Rossin, Mangue Seco e Bassoli.
Tradicionalmente o Sescon Campinas vem 
promovendo diversas campanhas sociais para 
ajudar entidades assistenciais. Neste ano em 
especial, o foco solidário é a crise causada pela 
Covid-19, que além de gerar um grave problema 
de saúde pública, tem trazido graves impactos 
na economia, gerando insegurança alimentar 
para muitas famílias.  

  Como participar?
Para participar com a doação de uma ou mais 
cestas básicas, basta efetuar um depósito ban-
cário na conta corrente do Sescon Campinas , 
ou se preferir, realizar uma ou mais compras  de 
cestas básicas diretamente no site da Bonna 
Cesta. O link para esta compra está disponível 
no site do sindicato.

O valor unitário de cada cesta básica é de R$ 
50,00. Todo o valor arrecadado será revertido 
integralmente para a compra das cestas básicas 
que serão entregues semanalmente na sede do 
Projeto Rossin. 

Todas as informações também estão disponíveis 
no site do Sescon Campinas.
   
Para saber mais, entre em contato com o Ses-
con Campinas: telefone (19) 3239-1845, What-
sApp (19) 99687-2865 ou e-mail assistente@
sesconcampinas.org.br.

7

Os alimentos serão entregues para famílias em situação de 
vulnerabilidade social, agravada pela crise do novo coronavírus

CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO! 

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE�

Dados Bancários: SINDICATO DAS EMPRESAS DE 
SERVIÇOS CONTÁBEIS
CNPJ: 05.971.471/0001-60
Número do banco: 756 – BANCOB – ISPB
Agência: 4446-6 SICOOB PAULISTA
Conta Corrente: 5953-6

https://sesconcampinas.org.br/sescon-campinas-inicia-campanha-de-doacao-de-alimentos/
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ou lida com as frustrações da comparação com os que 

conseguem fazer desse limão uma boa limonada,” afir-

ma Karin Hartenthal Ramos, Head of Human Resources 

na Conta Azul. O período pede aos executivos, alguns 

exercícios dos quais a Conta Azul tem utilizado e que 

têm sido valorizados pelas pessoas, são eles: Primei-

ro, comunicar-se com clareza, transparência e sendo 

repetitivo sobre o que está acontecendo e o que se 

espera das pessoas. “Tão logo a pandemia começou 

foi necessário pensarmos juntos e agirmos rápido para 

preservar a saúde dos nossos funcionários. Não perder 

o timing das tomadas de decisão foi crucial para o nos-

so negócio e continua sendo um fator importante para 

navegar neste momento de crise” diz Karin, que revela 

que ajustar o modelo de atuação presencial para o re-

moto parecia algo repleto de muitas complexidades e 

no momento da necessidade a empresa percebeu que 

era possível. “Decidimos, comunicamos e executamos. 

Em menos de uma semana o home office já funciona-

va muito bem. Após todo esse processo, continuamos 

comunicando, falamos sobre os ajustes da estratégia, 

as expectativas das entregas essenciais e abrimos es-

paço para esclarecer todas as dúvidas.” O segundo 

ponto, nesse processo é manter rituais e rotinas para 

ajudar a comunicação fluir e tornar expectativas e o 

termômetro de clima muito mais claro.

A Conta Azul tem apostado na simplicidade para aju-

dar a remover as complexidades, como por exemplo: 

dar bom dia ao time; perguntar como as pessoas estão 

se sentindo e ouvi-las; organizar uma agenda diária de 

15 ou 30 minutos para um café on-line com a equipe, 

entre outras reuniões on-line; e até mesmo enviar um 

pequeno mimo na casa dos colaboradores, o que é ca-

paz de transformar o dia da equipe; e principalmente 

perguntar e oferecer ajuda. 

A estratégia tem funcionado, uma vez que quando 

as pessoas estão com medo ou inseguras isso reflete 

no âmbito profissional e pessoal, podendo gerar uma 

paralisia. “O simples fato de estimular as pessoas a fa-

larem sobre as complexidades que estão vivendo, ou 

a falta de repertório para resolver um problema é um 

A
daptar-se é a regra do momento, além das 

muitas incertezas geradas pela crise na saúde, 

com a perda irreparável de vidas e pelos im-

pactos da crise econômica, a pandemia de COVID-19 

trouxe consigo inúmeras oportunidades de mudança. 

O novo coronavírus tem feito com que muitas empre-

sas estejam se reinventando, repensando seus proces-

sos para se adaptar ao novo normal e buscando solu-

ções tecnológicas, além de investir mais nas relações 

humanas. A Revista Sescon Campinas ouviu empre-

sas de tecnologia parceiras do sindicato e empresá-

rios contábeis para saber que lições eles estão tirando 

desse momento desafiador. 

Relações humanas em foco e comunicação

Com milhares de empresas atendidas, a startup Conta 

Azul é a responsável por uma plataforma que conecta 

a pequena empresa com à sua contabilidade e mui-

to mais, a ferramenta integra bancos, governo e ou-

tros aplicativos para que os gestores encontrem tudo 

o precisam em um só lugar. Nesses novos tempos, a 

Conta Azul tem mantido o foco nas relações humanas 

a começar por sua equipe. 

Desde o começo da pandemia que provocou o dis-

tanciamento social, a Conta Azul tem trabalhado com 

o objetivo de encontrar um ponto de equilíbrio sobre 

o volume de informação e o que faz a diferença para 

que os funcionários se sintam bem e consigam dar o 

seu melhor.

“É fato de que estamos todos desafiados em vários 

LIÇÕES EM MEIO A PANDEMIA

GESTORES DIVIDEM SUAS 
EXPERIÊNCIAS E EMPRESAS 
DE TECNOLOGIA SUAS BOAS 

PRÁTICAS

aspectos e não há espaço para com-

petir a respeito da sobrecarga 

de um empreendedor que 

administra uma empresa 

inteira, times, filhos em 

idade escolar e toma 

decisões que impac-

tam vidas. Aquele que 

se sente sobrecarregado 

das emoções do domicílio 
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ato simples, que já auxilia outros a pensar em caminhos 

para ajudar,” pondera Karin.

Para a Conta Azul fazer o básico neste momento faz a 

diferença. Por isso, alguns pontos são vistos como fun-

damentais: Garantir que as pessoas tenham a mínima 

estrutura para trabalhar em casa (uma cadeira ergonô-

mica, um acesso à internet adequado, computador e os 

equipamentos essenciais); se estiver difícil para a pes-

soa trabalhar no horário padrão, é preciso ajudar a pen-

sar em como ela pode flexibilizar o tempo dedicado ao 

trabalho; rever os benefícios ofertados nesse momento 

também é importante, como substituir um vale refeição 

por um vale mercado ou algum outro benefício que dei-

xou de fazer sentido nesse momento.

“Há um misto de emoções, sensações e habilidades 

com as quais as pessoas estão aprendendo a conviver: a 

ansiedade do incerto, o medo, a euforia de estar apren-

dendo a fazer as coisas de um jeito diferente, as inse-

guranças, o desejo de aprender a equilibrar todos os 

pratos, o foco, a produtividade, o cansaço e tudo mais,” 

lembra Karin, que enfatiza: “Ouvir e escutar é uma ha-

bilidade rara. Comumente estamos ouvindo e já com os 

pensamentos em outro lugar ou realizando outras ativi-

dades diferentes. Ao praticar a escuta atenta, algo que 

incentivamos muito aqui na Conta Azul obtemos um 

dos aspectos que as pessoas mais valorizam em uma 

interação”.

Segundo a Conta Azul contextos diferentes pedem: Um 

olhar diferente - líderes e liderados se permitirem abrir 

suas mentes e corações para buscar juntos soluções 

diferentes; atitudes diferentes que nem sabíamos que 

podíamos ter: mais ousadia para trazer uma nova ideia, 

exercer um protagonismo apoiando colegas ou ainda 

dar passos atrás e usar da humildade antes de trazer 

todas as respostas; exercitar a empatia: imaginar-se no 

lugar do outro ou ainda calçando os sapatos do outro. 

Por que essa pessoa está agindo assim? Por que to-

mou essa decisão? O simples exercício possibilita re-

fletir e diminuir julgamentos e vieses que atrapalham 

no trabalho em equipe, nas tomadas de decisão; fazer 

mais perguntas, elas podem e muito esclarecer dúvidas 

ou eliminar a possibilidade das pessoas preencherem 

“lacunas” com as respostas erradas.

“O momento é ímpar, as disparidades são várias e a 

vivência é exclusiva de cada indivíduo. Pessoas são in-

dividuais e precisam especialmente em momentos de 

crise serem ouvidas (não necessariamente atendidas) 

em suas individualidades. Parece que dá mais trabalho, 

mas, a experiência tem nos mostrado que dá mais re-

sultado. O porquê, que motiva e engaja em uma em-

presa, num projeto ou em um desafio é diferente para 

cada pessoa”, ressalta Karin, que reforça que, além de 

todos esses aspectos, e não menos importante, temos 

a cultura. Se o colaborador tiver uma cultura forte es-

tabelecida, ela vai ajudá-lo a nortear decisões, escla-

recer dúvidas e orientar as pessoas. “Se você ainda 

não tem, este é um excelente momento para conver-

sar com as pessoas sobre isso. O que são os fatores 

essenciais da cultura vigente, o que valorizam, o que 

precisa parar e que rituais ajudam todos a olhar para 

o mesmo caminho,” finaliza.

Investindo em relacionamentos

Atuando no mercado de software, sempre com so-

luções próprias, a Alterdata já passou de 300.000 

sistemas em operação, acreditando que ter bons pro-

dutos é fundamental, mas que o essencial é ter um 

ótimo atendimento. A empresa sempre teve como 

filosofia fazer altos investimentos em tudo aquilo 

que está ligado ao melhor relacionamento com a sua 

equipe e com seus clientes, o que vem dando certo 

em todos estes anos de operação e neste momento 

único da história não seria diferente.

Ladmir Carvalho, presidente e fundador na Alterdata 

Software lembra que em tempos de incertezas é nor-

mal que muitos profissionais fiquem inseguros sobre 

se estão indo na direção correta e se os passos que 

estão dando estão velozes o suficiente para não per-

derem oportunidades. Desta forma, segundo ele, faz-

-se necessário repassar algumas questões importan-

tes para que os contadores saibam exatamente para 

aonde está apontando o futuro da profissão.

“Sou presidente da Alterdata Software, uma empre-

s a com cerca de 50.000 clientes 

ativos e 1 milhão de usuá-

rios, o que me dá infor-

mações precisas do 

que está acontecendo 

neste momento de 

crise que estamos vi-

vendo em 2020 e o 

reposicionamento do 

profissional contábil, e 

por isso gostaria de elen-

car algumas dicas e reflexões im-

portantes. Desde 1987, quando entrei  no segui-

mento de construção de software que trabalho para 

contadores, e vi que as evoluções do passado eram 

no plano da automação, e hoje estão na completa 

forma de pensar e agir, algo muito mais profundo, fa-

zendo com que verdades e certezas do passado não 

garantam o sucesso no futuro.  Para dar mais deta-

lhes vamos imaginar que o proprietário de um escri-

tório de contabilidade tinha como verdade absoluta 

que os cargos mais altos da sua empresa deveriam 
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ser exercidos pelos profissionais com mais volumes de 

títulos, como graduação, mestrado, doutorado, MBA e 

outros, e no rol de verdades que ele acreditava, isso 

se chamava meritocracia.  Porém, os profissionais de 

sucesso no futuro serão aqueles que tiverem mais Soft 

Skill como adaptabilidade, falar em público, vendas, 

liderança, empatia e outros.  Não estou querendo di-

zer que os títulos técnicos não sejam importantes, mas 

estou querendo afirmar que as habilidades genéricas 

farão muita diferença,” diz Ladmir.

Outra reflexão é sobre o formato de trabalho. “Pois 

muitas empresas contábeis tinham como relevante ter 

um escritório bonito, imponente, grande, com um le-

treiro luminoso que chamasse a atenção, isso era sinal 

de poder, de segurança a ser transmitido para o clien-

te, o que era uma verdade sob a ótica do passado, pois 

até mesmo o cliente acreditava nestes valores.  Contu-

do, agora o jogo mudou, e não haverá mais tantas pes-

soas trabalhando no mesmo espaço físico, o cliente 

não visitará o seu escritório contábil com a frequência 

que ele visitava, o que torna-se necessário é uma mu-

dança completa na maneira de demonstrar valor para 

o seu cliente, pois ele não verá mais o seu letreiro e 

suas mesas caras.  Entender de marketing digital e de 

ferramentas tecnológicas fará toda a diferença daqui 

para frente”.

O presidente da Alterdata finaliza, reforçando que o 

mais relevante hoje é a certeza de que o contador es-

tará muito mais no polo pensante do cliente do que 

no polo tarefas, e para isso terá que ser mais consultor 

de negócio do que em qualquer outra época, sendo 

assim é fundamental que ele entenda mais do negó-

cio do seu respectivo cliente.  “Para isso sugiro usar 

as ferramentas de reuniões virtuais para estar mais em 

contato com os clientes, reservar diariamente duas a 

três reuniões de 30 minutos com os clientes para ou-

ví-los, perguntar e sugerir ideias de negócio e não de 

contabilidade,” conclui Ladmir.

Adaptação rápida para o trabalho 
100% home office

Em 16 de março, a diretoria local e global da Thom-

son Reuters decidiu tomar as medidas de segurança 

e isolamento social o mais rápido possível, colocando 

todos os colaboradores em home office. A orientação 

para iniciarem a quarentena veio antes mesmo de al-

guns estados decretarem o fechamento de empresas 

prestadoras de serviços considerados não essenciais.

Com estrutura global, não só no Brasil foi adotada a 

medida de afastamento social, mas em todos os escri-

tórios da empresa pelo mundo. A Thomson Reuters, 

empresa global de comunicação e tecnologia, fundada 

em Toronto, fruto da aquisição da britânica Reuters 

pela canadense Thomson Corporation, em 2008, tem 

a sua sede principal em Nova Iorque, nos Estados Uni-

dos e emprega mais de 50 mil funcionários espalha-

dos pelos 140 países onde tem atuação. Somente no 

Brasil são mais de 2.000 pessoas no quadro de funcio-

nários. No país, a empresa atua no desenvolvimento 

de soluções para apoiar profissionais dos setores tri-

butário, jurídico e contábil, além contar com a agência 

de notícia Reuters, que também pertence ao grupo.

Desde março, todos os colaboradores seguem tra-

balhando remotamente de suas casas. Para que essas 

medidas fossem possíveis, a empresa já vinha traba-

lhando com políticas de home-office e com equipa-

mentos e tecnologias que permitissem que a empresa 

continuasse funcionando normalmente dessa forma.  

No começo de 2020, poucos meses antes do vírus se 

alastrar pelo mundo, a Thomson Reuters havia feito 

um investimento considerável para a troca de note-

books, fones de ouvidos para teleconferências e ou-

tros equipamentos que permitiam que os colaborado-

res trabalhassem remotamente sem nenhuma perda 

de produtividade por conta de equipamentos defa-

sados.  Além disso, também no início do ano, foram 

adotadas novas plataformas para reuniões virtuais, 

facilitando a comunicação remota. Não só o afasta-

mento social foi uma preocupação da companhia, mas 

também com relação à infraestrutura necessária para 

que os colaboradores pudessem continuar trabalhan-

do com certo conforto. 

Segundo Fernando Coan, diretor 

de suporte das soluções Domí-

nio, foi necessária uma adap-

tação muito rápida do time 

para ajustarem o modelo de 

trabalho às novas determi-

nações da companhia. Ele 

afirma que no começo de 

tudo, foi desafiador acomodar 

as mudanças no modo de traba-

lho do time e junto com o aumento 

da demanda de ligações por conta das novas medidas 

provisórias relacionadas às leis trabalhistas, mas no 

mês seguinte ao início da pandemia, os atendimentos 

já haviam sido normalizados. “Nossos analistas se sen-

tiram orgulhosos em poderem auxiliar os contadores 

nesse momento tão difícil”, diz Fernando.

Os times de desenvolvimento e treinamento das so-

luções contábeis da Thomson Reuters tiveram que 

ser rápidos em adaptar o sistema para atender às no-

vas legislações, que já estavam sendo solicitadas pe-

los contadores. O suporte às soluções não parou de 

funcionar em nenhum momento durante a pandemia. 
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“Nosso esforço foi para estarmos disponíveis para os 

nossos clientes da mesma forma que estávamos antes 

de tudo começar. Nem o nosso número de atendimen-

to mudou, mantivemos o mesmo número de telefone, 

que inclusive permite que a ligação seja efetuada sem 

qualquer custo ao nosso cliente” afirmou Fernando.

A reinvenção das equipes de treinamento das solu-

ções Domínio não pararam só no aprendizado das 

novas legislações, mas também na forma como os 

treinamentos vinham sendo aplicados. Antes da pan-

demia as equipes se deslocavam presencialmente até 

o escritório do contador para ministrar os treinamen-

tos, todavia com o novo cenário, precisaram substituir 

as visitas por teleconferências. Essa mudança não foi 

somente com relação ao local onde ocorriam os trei-

namentos, mas também em relação a forma como eles 

vinham sendo conduzidos. “Antes, com o treinamento 

presencial, ele poderia chegar a ter a duração de até 

um dia inteiro, mas depois da mudança, achamos que 

não seria produtivo manter as pessoas conectadas à 

frente do computador por várias horas seguidas, en-

tão optamos por diminuir o tempo do treinamento e 

dividi-lo em mais de uma sessão”, comenta Fernando 

Coan. 

Por conta das medidas de afastamento, os eventos 

presenciais migraram para plataformas online. Desde 

o começo da crise, estão sendo feitos webinars e trei-

namentos ao vivo, que acontecem quatro vezes ao dia 

em três dias da semana. 

Além disso, o diretor de suporte destaca também a 

compreensão dos contadores durante esse período, 

“nossos clientes foram muito compreensivos conosco 

durante essa mudança. Eles compreenderam a nova 

situação do começo ao fim. Nas primeiras semanas, 

quando tivemos um aumento no número de ligações 

o que consequentemente elevou o tempo de espera, 

não tivemos nenhuma diminuição em nossos índices 

de satisfação”.

Fernando também pontuou a empatia dos clientes ao 

se colocarem no lugar dos profissionais do suporte e 

compreenderem que durante um atendimento que é 

feito de forma remota, sons externos podem interferir. 

“As pessoas estão trabalhando, mas estão em suas ca-

sas, então é normal que se tenha um passarinho can-

tando, um aspirador ligado ou ainda sons de crianças 

ou latidos. Boa parte da nossa equipe de suporte é 

composta por pessoas jovens e que ainda vivem com 

os pais, irmãos e até filhos” acrescenta o diretor. 

A classe contábil também tem um perfil bastante 

colaborativo e pensando nisso, a Thomson Reuters 

desenvolveu um espaço dedicado aos clientes, para 

que pudessem trocar experiências, e durante a crise 

do coronavírus essa comunidade cresceu ainda mais. 

Qualquer contador que possua alguma solução da 

Thomson Reuters pode acessar à comunidade cha-

mada Conexão Contábil, sem nenhum custo adicional 

e publicar suas dúvidas ou responder aos questio-

namentos de outros contadores acerca do sistema e 

também sobre temas legais. Além de todo o esforço 

para continuar prestando um bom serviço aos clientes, 

as lideranças da Thomson Reuters também se preocu-

param com a saúde e bem-estar dos colaboradores, 

reforçando pontos sobre empatia e disponibilizando 

ferramentas internas de apoio psicológico. Nos primei-

ros dias da quarentena, o time de recursos humanos 

enviou uma série de e-mails e comunicados com inten-

ção de auxiliá-los durante esse momento. 

Houve também uma preocupação da liderança em 

manter a transparência das ações que a companhia 

estava tomando nesse período, deixando claro des-

de o primeiro momento quais as medidas que seriam 

adotadas com relação à duração do home office obri-

gatório e sobre manutenção de postos de trabalho. 

Desde o começo da pandemia até a redação desse 

texto, não houve nenhum corte de salários ou postos 

de trabalho por conta da crise. O momento trouxe 

para as empresas em geral um cenário desafiador e 

para a Thomson Reuters não foi diferente, entretanto, 

a companhia preferiu seguir medidas de austeridade 

que não interferissem em seu quadro de funcionários, 

mantendo as mesmas equipes. Fernando enxerga que 

essa medida só foi possível graças à dedicação, foco e 

preocupação com o cliente. 

Dividindo experiências

Empresários contábeis contam como tem se adaptado 

aos novos tempos e como tem mudado sua cultura 

organizacional.

Marcio Massao Shimomoto, 

formado em administração 

de empresas, contabilidade 

e direito. Márcio é presidente 

do Instituto Fenacon, ex-pre-

sidente do Sescon-SP e da 

Aescon-SP e diretor presiden-

te da KING Contabilidade.

Lições: “Uma lição de superação. De como podemos 

inovar, se adaptar e superar em tão pouco tempo fren-

te a um desafio enorme. De um momento para outro 

tivemos que parar de atender presencialmente, afastar 

as pessoas de risco (trabalhando em home office ou 

suspendendo contratos de trabalho), interpretar e ex-

plicar aos clientes cerca de 40 MPs, adaptar processos 
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e negociar honorários. É um momento em que a classe 

contábil, além de gerar e interpretar balanços, cumprir 

obrigações acessórias, também teve que se aproximar 

de seus clientes e entender as dores de cada um e aju-

dar na gestão de seus negócios. Nos tornamos mais 

consultores. 

Inovações: “Entendo que inovações não precisam ser 

necessariamente tecnológicas. Talvez a grande inova-

ção tenha sido mesmo a aproximação com o cliente. 

Nesse momento de pandemia voltamos mais para o 

lado humano das relações. Já estávamos preparando 

o escritório, tanto na capacitação das pessoas como 

tecnologicamente e nos processos para trabalhar a 

distância e sem o atendimento presencial de nossos 

clientes. Reforçamos o modelo em home office para 

50% dos colaboradores. Atendemos por videoconfe-

rência os nossos clientes, fornecedores e parceiros. 

Inicialmente ligamos para todos os clientes nos colo-

cando à disposição e tirando dúvidas sobre as alte-

rações legislativas e as opções que eles teriam para 

trabalhar no modelo não presencial, bem como as 

possibilidades de financiamentos. Isso nos aproximou 

dos clientes e fez entender melhor as dores de cada 

um. Usando tecnologias também pudemos acompa-

nhar de perto a produção de cada colaborador em 

home office. 

Cristiano Fernandes de Freitas, contador 

e CEO da Syhus Contabilidade.

Lições: “Acredito que o ciclo de 

pandemia foi muito desafiador 

para todos, seja pessoalmente, 

seja sob o aspecto de negó-

cios. Na esfera pessoal, eu acre-

dito que o principal aprendizado 

seja em relação ao equilíbrio, ba-

sicamente balancear: uma alimenta-

ção adequada, um cuidado da mente e 

exercício físico. Eu tenho praticado isso, tornando esse 

ciclo de pandemia mais “leve”, como se compensasse 

uma coisa e outra. Mas com certeza, o entendimento 

pessoal das emoções foi o que mais ficou nítido, o que 

conhecemos como inteligência emocional, acho que 

para muitos ficou mais evidente esse conhecimento 

profundo de si mesmo. Sobre o aspecto de business, 

acho que ficou evidente que não exige time mais ou 

menos maduro para trabalhar de forma remota, exis-

te sim, processos e controles adequados para viabilizar 

que as pessoas produzam de forma remota, eu sempre 

tinha em mente que isso dependeria muito do nível / 

função da pessoa e o que se mostrou foi o contrário, 

pessoas com tarefas claras e com atividades adequa-

das produzem igualmente, independente do ambiente 

ontem estejam, casa ou home office”. 

Inovações: “Aqui eu gosto de falar que eu usei o bom 

e velho ‘arroz com feijão’, (risos) ferramentas que já 

usávamos no dia a dia, porém, de forma mais aplicada, 

sendo as principais: ferramentas de videoconferência 

(Zomm e Meet), compartilhamento de documentos em 

nuvem (Google docs) e canais de comunicação (Sla-

ck, Hangout e Whatsapp). Além disso, aproveitamos 

o tempo para pensar melhor sobre os próximos me-

ses, reorganizando a comunicação e trazendo o novo 

posicionamento da Syhus para o ano de 2020/2021. 

Também avançamos com iniciativas de conexão, ou 

seja, conectar novas soluções aos nossos clientes, tais 

como: processo de admissão / rescisão digital, crédito 

e gestão financeira em nuvem (para quem ainda não 

tinha)”.

Maria Elizabeth Adabo Magrini, 

economista, contadora, pós gra-

duada em Direito Tributário e 

sócia diretora do Escritório 

Taquaral Contabilidade Ltda.

Lições: “Durante este perío-

do de quarentena venho exer-

citando muito a paciência, o 

autocontrole, o “espírito coletivo” 

e de solidariedade ao pensar mais no 

próximo diante de tantas situações de adversidades. 

As mídias sociais vêm trazendo sempre notícias tristes 

e preocupantes da pandemia, o que contribuiu e muito 

para gerar sentimentos de inseguranças quanto ao fu-

turo, medo do incerto e ao mesmo tempo a esperança 

de que isto tudo um dia irá passar”.

Inovações: “Em uma fase como esta, algumas pesso-

as podem se sentir abatidas, mas escolhi me fortalecer 

ainda mais. Procurei focar em aproveitar esta fase para 

me reinventar profissionalmente bem como a empresa 

que administro. Estou buscando me atualizar fazendo 

cursos on-lne, aprimorando ainda mais os sistemas de 

informática que temos no escritório e aumentando o 

uso das mídias sociais para criarmos um contato mais 

próximo com o cliente. Estou revendo todos os custos 

e despesas que para esta fase tornam-se desneces-

sários, além de reformar algumas áreas da empresa. 

Espero superar o mais breve possível esta fase com 

paciência e fé!”

12 www.sesconcampinas.org.br

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



13www.sesconcampinas.org.br

capa

Carla Tasso, 

docente, palestrante e pós-gra-

duada em Auditoria e Plane-

jamento Tributário. Carla é 

presidente do CRC/Espírito 

Santo, membro do Conselho 

Fiscal do Sebrae e sócia dire-

tora da Tasso&Scalzer. 

Lições: “Neste momento temos nos 

reinventado, fazendo mais com menos, usando na 

empresa tecnologia como fonte de apoio e essencia-

lidade nas atividades, trabalhando o lado humano dos 

colaboradores, tratando a distância com proximidade, 

isso ajuda as pessoas a trabalharem com resultado.”

Inovações: “A Tasso já trabalha com tecnologias des-

de 2001, então já usamos sistema integrado, chat com 

clientes, contamos até com um robô para tirar dúvi-

das on-line por meio do site da empresa. Efetuamos 

lives para empresas e tiramos dúvidas por meio das 

mesmas e das instruções de trabalho que efetuamos. 

Tivemos que adquirir um aplicativo de reuniões para 

ter as mesmas gravadas e facilitar os trabalhos a pos-

teriori, oriundos da reunião, assim como orientações a 

empresa e equipe.”

Ricardo Roberto Monello, 

contador, advogado e pro-

fessor. Ricardo é diretor 

de assuntos Jurídicos da 

Fenacon, sócio da Monello 

Advogados, sócio da Au-

ditus Tecnologia - Sistemas 

de Gestão para Ongs, sócio 

e Fundador do Grupo Audisa 

Auditoria e Consultoria para o Ter-

ceiro Setor e editor da Revista Filantropia.

Lições: “Creio que são boas e importantes lições. A 

pandemia possibilitou sair do piloto automático e se 

conectar com coisas que no plano pessoal não esta-

vam sendo bem cuidadas, como espiritualidade, aten-

ção a família, conversa, alimentação, atividade física. 

A pandemia também mostrou a possibilidade de que 

como organização você pode se relacionar com as 

equipes, mesmo a distância, o que é o caso da nossa 

empresa, que tem a sede em São Paulo, mas escritó-

rios do Rio de Janeiro e Recife. Então, conseguimos 

ter a lição de que conseguimos desenvolver metodo-

logias mais colaborativas”. 

Inovações: “O grupo já vem adotando o home offi-

ce ou teletrabalho, dependendo da programação do 

colaborador, há alguns anos.  Então, nós avançamos 

no uso das ferramentas, não só das vídeo reuniões, 

mas das ferramentas colaborativas, no nosso caso 

com a plataforma Office 365 e também com a inte-

gração com outros sistemas que não estavam tão re-

dondos, ou seja, provocou em nós uma aceleração na 

transforma digital da empresa. Na web aumentamos 

a quantidade de debates, discussões, envolvendo e 

transmitindo on-line para muita gente. Nossa empre-

sa já tem uma quantidade de sócios e colaboradores 

que participa ativamente em diversos eventos e isso 

se potencializou no período, tivemos muita demanda, 

principalmente porque o nosso mercado é o merca-

do da saúde e da educação, que foram afetados de 

várias formas nessa pandemia. Implantamos novas 

ferramentas, usamos melhor as que tínhamos e não 

usávamos tanto, o ambiente colaborativo em nuvem 

e a questão do treinamento do uso dessas ferramen-

tas. Tivemos que fazer a migração total desse treina-

mento para os cursos internos em plataforma web. 

E isso funcionou de modo bastante positivo houve 

um investimento em ferramentas, em equipamen-

tos, e em concessão de links e ferramentas para 

acesso à internet, migração de planos e também 

a construção de espaços. Na auditoria foi uma 

surpresa, porque havia aquela preocupação, de 

como seria o trabalho do auditor se ele não vai em 

campo. Separamos aquilo que era fundamental fazer 

em campo, o que foi feito com todos os cuidados, 

daquilo que podia ser feito on-line, através de docu-

mentos digitalizados. Houve com isso um ganho de 

tempo considerável em relação ao que se perdia com 

deslocamentos, viagens aéreas, hotelaria e isso pos-

sibilitou reduzir o custo para vários desses clientes. 

www.sesconcampinas.org.br 13

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



14 www.sesconcampinas.org.br

José Donizete Valentina, 

contador e mestre em Edu-

cação, empresário contábil, 

professor de pós-gradua-

ção, palestrante, conferen-

cista e autor de diversos 

livros. José Donizete é pre-

sidente do CRCSP e diretor 

do Grupo Provector Soluções 

Integradas.

Lições: “As maiores lições deste período de pandemia 

são a resiliência, para lidar com os inúmeros desafios 

que surgem com inovação e determinação, e a união, 

que é a grande palavra-chave neste momento. Ape-

sar de estes princípios já estarem em nosso dia a dia, 

a crise nos mostrou que devemos pensar ainda mais 

em conjunto, nos preocupando com as dificuldades 

pelas quais todos estão passando. Temos que, cada 

vez mais, nos colocar no lugar do outro e agir em con-

junto, com outros profissionais da contabilidade, com 

profissionais de outras áreas e, especialmente, com as 

entidades de classe, para que nossas ações possam 

ter um impacto ainda maior e afetar positivamente a 

vida de mais pessoas”. 

Inovações: “Desde os primeiros dias da chegada da 

pandemia, o CRCSP implementou uma série de medi-

das para preservar a saúde dos profissionais da con-

tabilidade, conselheiros, delegados, funcionários e 

demais usuários de nossos serviços. Ampliamos a rea-

lização de atividades on-line para os profissionais e a 

oferta de serviços on-line. Para isto, tivemos que adap-

tar em tempo recorde uma série de sistemas e pro-

cessos. Foi um desafio, inicialmente, mas o resultado 

foi extremamente satisfatório e trouxe uma inovação 

no âmbito do CRC-SP que permanecerá e continuará 

evoluindo no período pós-pandemia. O Grupo Provec-

tor também sempre teve um foco especial na tecnolo-

gia, mas com a pandemia, intensificamos a utilização 

de diversas ferramentas, especialmente na área de 

comunicação e relacionamento, para superar os desa-

fios que o isolamento social nos coloca. Desta forma, 

mesmo distantes, conseguimos estar mais próximos 

de nossos clientes e propor soluções diferenciadas”.

Luiz Gonzaga Moraes, 

contador e sócio proprietário da Tetris Contábil Ltda.

Lições: “Com relação a pandemia temos que estar 

sempre preparados para mudanças, atendendo nos-

capa

sos clientes nas suas necessidades. Alguns clientes fo-

ram muito penalizados e estão buscando novas alter-

nativas para sobreviver sem ter que fechar as portas. 

Esperamos que o Governo de forma geral, possa dar 

apoio para que isso não aconteça”.

Inovações: “No escritório de forma geral, o trabalho 

em home office foi aplicado desde o início, um modelo 

que pode  ser aplicado no futuro, o que poderá trazer 

benefícios aos nossos funcionários, já que a maioria é 

formado por mães”.

14 www.sesconcampinas.org.br

Foto: Divulgação
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O Sescon Campinas buscando trazer benefícios aos seus 

associados e empresários em geral está criando um novo 

programa direcionado ao empresário empreendedor. Diante 

do atual cenário global de pandemia, muitos conceitos es-

tão sendo revistos e vivemos uma nova era onde as reuni-

ões estão sendo realizadas pela internet trazendo agilidade 

às pessoas, ligando diversos pontos do planeta. Os sistemas 

estão cada vez mais leves “em nuvem” trazendo resultados 

positivos para as empresas, independente de qual lado es-

tamos: cliente, fornecedor, colaboradores etc. Tudo isso está 

ocorrendo no que chamamos de “Indústria 4.0 ou “Quarta 

Revolução Industrial” é uma expressão que engloba algumas 

tecnologias para automação e troca de dados e utiliza con-

ceitos de Sistemas Ciber-físicos, Internet das Coisas e compu-

tação em nuvem, entre outros.

Nesta nossa nova era, o tempo se transformou no princi-

pal ativo das pessoas e empresas, por isso objetivando o seu 

bem-estar com resultados mensuráveis, o Sescon está crian-

do o EMPRESÁRIO 4.0, que tem como meta a orientação ao 

“novo” e ao “velho” empresário de como gerir o seu negócio, 

apresentando uma verdade que todos já sabem, mas poucos 

dizem: o contador é essencial ao negócio do empreendedor. 

A profissão que já é muito desvalorizada, colocada como em 

“risco de extinção”, neste momento de pandemia é a grande 

responsável pela sobrevivência das empresas e orientações 

essenciais aos empreendedores! 

Neste novo momento teremos menos empregos e mais em-

presas e o contador mostrará o caminho a percorrer, sempre 

com o objetivo de traduzir as grandes ideias dos empresários 

em “cenários mensuráveis”, pavimentando os caminhos para 

o sucesso das ideias dos empreendedores. 

Segundo o Sebrae, mais de 1/4 das empresas morrem no 

seu primeiro ano de vida. E como podemos evitar isso? Aju-

dando os empresários com educação para sua capacitação, 

falando a sua linguagem, auxiliando-os a extrair o máximo do 

seu braço direito, o contador e com isto, ajudando a econo-

mia a decolar, mostrando que é possível a empresa se progra-

mar para pagar todos os impostos de acordo com a lei, sem 

riscos fiscais e trabalhistas.

Neste programa traremos grandes empresários e contado-

res para ensinar o funcionamento da empresa, deste a sua 

constituição, escolha no sistema financeiro, leitura dos de-

monstrativos contábeis, entendimento do cenário tributário 

brasileiro, funcionamento  das leis trabalhistas e geração e 

análise dos indicadores específicos para cada negócio.

Falaremos sobre startup, fintech, abertura de empresas, 

contratação de time, controles internos, melhor forma de tri-

butação (pagamento de impostos), como ler demonstrativos 

contábeis, o que é um DRE? (Demonstração de Resultado 

do Exercício), o que é um DFC (Demonstração de Fluxo de 

Caixa), diferença entre DRE X DFC; porque aumentar receitas 

pode fazer uma empresa fechar, entre outras questões. 

Essas e muitas perguntas serão respondidas de uma ma-

neira simples e objetiva. A ideia é ensinar o empreendedor a 

utilizar a contabilidade para obter ou melhorar as chances de 

sucesso e com isto, valorizar um player essencial para isto - o 

contador.

Divulguem essa ideia, compartilhem esse sentimento, va-

mos gerar resultados juntos! 

EMPRESÁRIO 4.0

CONTABILIDADE EM FOCO

SESCONCAMPINAS CONTABILIDADE EM FOCO

Por: Allan Freitas Santinello
Contabilista, CEO da Computare Brasil 
Serviços Contábeis e diretor do 
Sescon Campinas
Rodrigo de Abreu Gonzales, 
Advogado e contador, cofundador da DSG 
Sociedade de Advogados e presidente do 
Sescon Campinas
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

CLÍNICA CONSULTARE

Parcerias & Convênios

O Sescon Campinas acaba de 
firmar o seu mais novo convênio, 
desta vez com a Clínica Consulta-
re. A novidade oferece preços dife-
renciados nos exames laboratoriais 
de Covid-19, exames de ultrassom 
e consultas. A parceria é voltada 
para todos os associados do Sescon 
Campinas e seus colaboradores. 

A Clínica Consultare foi fundada 
por médicos e adminstradores que 
perceberam a falta de acesso a saú-
de de qualidade para uma grande 
parcela da população, as longas filas 
de espera por atendimento e a baixa 
resolutividade dos casos.

Inaugurada em outubro de 2016 pelo administrador de 
empresas Marcelo de Carvalho Araújo, atual CEO da Con-
sultare, o embrião para a criação da clínica surgiu duran-
te um plano estratégico de TCC para o MBA na FGV  de 
Marcelo e quando o CEO visitou pela primeira vez os Es-
tados Unidos, em 1996. Na época, um amigo que residia 
nos EUA precisou de um médico e buscou uma clínica 
rápida. “Foi algo que vi que serviria muito para o Brasil, 
saúde rápida e acessível. Naquela época, a saúde no país 
já andava ruim,” conta Marcelo.

Hoje a Clínica Consultare é  um centro médico com pre-
ços populares. “Mas de popular só temos o preço, nossas 
instalações são modernas, nosso escritório conta com a 
mesma empresa de arquitetura que projetou o Hospital 
Albert Einstein,” revela o CEO.

Com o diferencial de entregar uma medicina de alta 
qualidade a um preço acessível, a  Consultare conta com 
mais de 30 especialidades médicas, mais de 3.500 exa-
mes laboratoriais, ultrassonografia em geral, exames car-
diológicos, dentistas, vacinas, estética, endoscopia e colo-
noscopia entre outros.

A parceria com o Sescon Campinas dá direito a con-
sultas no valor de R$ 80,00 com Cardiologista, Vascular, 
Angiologista, Clínico Geral, Dermatologista, Ginecologis-
ta, Homeopatia, Nutricionista, Oftalmologista, Ortopedia, 
Otorrinolaringologista,  Pediatra, Psicologia, Urologista, 
Eletro encéfalo e exames de ultrassom, a partir de R$ 
90,00.

São três unidades disponíveis em Campinas: 

• Campinas Shopping (Rua Jacy Teixeira de Camargo, 
940, Jardim do Lago). Funcionamento: Segunda a sexta, 
das 07h às 19h e aos sábados das 07h às 13h.
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• Ouro Verde (Rua Geni Marcolino Pinto, 75, Chácara 
Santa Letícia). 

Funcionamento: Segunda a sexta, das 07h às 17h e aos 
sábados das 07h às 12h.

• Cambuí (Rua Francisco Glicério, 1781, Centro).
Funcionamento: Segunda a sexta, das 07h30 às 17h e 

aos sábados das 07h30 às 12h.

Para saber mais, acesse: http://www.clinicaconsultare.
com.br/

Quer conhecer mais sobre os diversos convênios do 
Sescon Campinas? 

Acesse o site do sindicato www.sesconcampinas.org.br, 
clique no menu “Serviços” e depois na aba “Convênios” 
ou acesse diretamente o link:  https://sesconcampinas.
org.br/nossos-convenios/.

Como utilizar os convênios?
Para utilizar os convênios do Sescon Campinas é muito 

fácil, basta baixar Voucher Associado, localizado na pá-
gina de convênios. Ao clicar no voucher, você será dire-
cionado para fazer o login. Caso não seja associado ou 
tenha alguma dificuldade, entre em contato com a equipe 
do Sescon Campinas pelo whatsapp (19) 9687-2865 ou 
se preferir pelo e-mail: atendimento@sesconcampinas.
org.br. 

E lembre-se, o desconto vale para todas as empresas 
associados e para todos os seus funcionários, aproveite!

Foto: Divulgação

http://www.clinicaconsultare.com.br/
http://www.clinicaconsultare.com.br/
http://www.sesconcampinas.org.br, 
https://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/
https://sesconcampinas.org.br/nossos-convenios/
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SESCONCAMPINAS associados

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS 

CLASSE A SOLUÇÕES FISCAIS E CONTA-
BEIS LTDA.
Rua Coronel Job de Figueiredo, 707 
Jardim Nova Europa, Campinas (SP) 
(19) 3327-0038 
luisfelipe@contabilidadeclassea.com.br

DF2R ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
Rua Antonio Lapa, 1283 
Cambuí, Campinas (SP) 
(11) 95028-6063, (19) 2512-0901
wagner.ferraz@dfconsultorias.com.br

KTG BRASIL CONTABIL LTDA.
Rua Major Rehder, 248 
Vila Rehder, Americana (SP) 
(19) 3475-3610 
finan@ktgbrasil.com.br

D. CAMARGO CONTABILIDADE LTDA.
Rua Regente Feijó, 712 
Centro, Campinas (SP) 
(19) 3233-0556, (19) 3236-38120
daniel.camargo@dcamargocontabilidade.

CONFIRA MAIS ASSOCIADOS NA PRÓXIMA EDIÇÃO!

J L MORAIS SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA.
Rua Rui Barbosa, 687 
Santa Cruz, Itapira (SP)
(19) 98888-3715 (19) 99401-3715 
lfm@jlmoraiscontabil.com.br

CPFL TOTAL SERVIÇOS ADMINISTRATI-
VOS LTDA.
Rua Vigato, 1620 
João Aldo Nassif, Jaguariúna (SP) 
(19) 3756-5170,  (19) 3756-8488
esartori@cpfl.com.br

JOAQUIM ALEXANDRE DUMONT ASSES-
SORIA CONT.
Rua Frei Manoel da Ressurreição, 726 
Jardim Guanabara, Campinas (SP)
(19) 3243-0087, (19) 9790-8128 
joaquim@dumontcontabil.com.br

MIX FISCAL INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA 
LTDA.
Rua Francisco Xavier de Sousa Júnior, 7
Jardim das Paineiras, Campinas (SP)
(19) 2517-4001, (19) 4141-694 
raelen@mixfiscal.com.br

3CS SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EM CON-
TABILIDADE
Rua Barão de Jaguara, 1091 
Centro, Campinas (SP)
(19) 3232-6541, (19) 99612-5778 
carlos@3cssolucoes.com.br

WELESON HENRIQUE DE A. SILVA
Avenida Baden Powell, 843 
Jardim Nova Europa, Campinas (SP) 
(19) 3324-2934 e (19) 3386-2794
ws@wsassessoriacontabil.com.br

SANDRA REGINA DA SILVA 
Praça Guilherme de Almeida, 1031 
Centro, Campinas (SP) 
(19) 32663493 
genavasconcelos@hotmail.com

AFDS CONTABILIDADE LTDA.
Rua Américo De Moura, 363 
Jardim Dom Bosco, Campinas (SP) 
(19) 3254-0449, (19) 99222-4678

 

UNICARE VET ESPECIALIDADES VETERI-
NÁRIAS 
Rua Professor Jorge Hennings, 326 
Jardim Chapadão, Campinas (SP) 
(19) 3254-1269,  (19) 3396-8920 
contato@unicarevet.com.br

NELSON MACIEL MATTOS
R Teodoro Baima, 45 
Jardim Proença, Campinas (SP) 
(19) 3231-7756 
nmmattos@terra.com.br

TAXBR ASSESSORIA FISCAL E CONTÁBIL 
LTDA.
Rua Tomás Gonçalves Gomide, 140 
Parque Industrial, Campinas (SP) 
(19) 3754-9400 
flavia@limajr.com.br

SYHUS 
CONTABILIDADE

A história da Syhus Contabilidade começou em 2013, 
quando ainda existia um certo distanciamento entre o 
que os contadores de modo geral ofereciam de serviços 
e o que as startups buscavam. “Eu sempre achei curio-
so montar uma empresa com atuação de nicho, ou seja, 
atendendo um único segmento, até mesmo porque muitos 
mercados já faziam, por exemplo: e-commerce, escritório 
jurídico, área médica, dentre outros. Então pensei: por que 
não uma contabilidade atuando de forma segmentada? E 
foi aí que iniciamos a nossa trajetória,” revela Cristiano Frei-
tas, contador e fundador da Syhus Contabilidade.

Cristiano acrescenta, que durante esse ciclo, a equipe 
teve o prazer de atender centenas de startups, algumas 
delas que são classificadas como unicórnios (empresas 
com valoração de mercado acima de 1 bilhão de dólares). 
Graças à essa experiência, a Syhus foi adequando o seu 
serviço para atender empresas em suas várias fases de jor-
nada (early, tração, escala e estabilização). 

Localizada em Campinas, no bairro Vila Nova, a Syhus 

conta com a força de uma equipe de 46 colabo-
radores, que atendem principalmente startups 
ou empresas de base tecnológica. “Qualquer 
empresa em processo de digitalização é um 
potencial cliente da Syhus, pois usa tecno-
logia de forma ativa para escalar seus servi-
ços ou produtos,” afirma Cristiano. 

Por atuar nesse nicho da tecnologia, a equi-
pe aposta numa postura mais consultiva e 
busca entregar valor ao cliente em toda sua jor-
nada, por isso, além dos serviços contábeis básicos, 
a equipe realiza:  Políticas e Playbooks de RH; Gestão de 
Ponto e Benefícios; Políticas e Playbooks de Operação Tri-
butária / Contábil para modelos de inovação; Due Diligen-
ce; Treinamento e Desenvolvimento de Clientes na Área 
Contabil, Fiscal e Folha Processo de Folha Digital (sem 
nenhum papel de ponta a ponta); Consultoria Financeira; 
BPO do Financeiro; Assessoria na implantação de software 
(ERP).

Outra atividade importante realizada pela Syhus é manter 
ativa uma rede parceira para apoiar os empreendedores, 
tais como: crédito, ferramentas, benefícios etc. Mas os dife-
renciais não param por aqui e incluem:

• Contabilidade especializada em startups e empresas de 
base tecnológica; atuação com modelos de negócios com-
plexos ou pouco regulados (cripto, marketplace, interme-
diação, dentre outros);

• Adoção de ferramentas e tecnologias para execução 
das atividades por meio de processos digitais;

• Compartilhamento e gestão dos documentos em nu-
vem;

• Comunicação alinhada com o dia a dia do negócio do 
empreendedor e por meio de canais digitais;

• Atendimento de humano para humano de verdade!;
• Contabilidade descomplicada e orientada às fases do 

negócio do empreendedor.

Parceria
Segundo Cristiano, ser associado ao Sescon Campinas é 

importante. “Acredito que estar próximo a nossa classe é 
essencial, seja para aprender coisas novas, seja para com-
partilhar coisas novas, acho que essa troca de valor fun-
ciona muito bem. Não se trata apenas de questões técni-
cas, mas sim de evolução como empreendedor, ter acesso 
a estrutura para debater temas sobre gestão, marketing, 
vendas, e por aí vai, e acho que o Sescon está evoluindo na 
mesma direção”.

Quer saber mais?  Acesse: www.syhus.com.br.

NOVO ASSOCIADO

Foto: Syhus

http://www.syhus.com.br.
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