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Neste mês em que se celebra o Dia dos Pais
confira histórias de filhos que dividem com
eles o mesmo amor a profissão

EMPRESÁRIO 4.0 ABRE
SÉRIE DE LIVES

SESCON REGISTRO RETOMA
ATENDIMENTO PRESENCIAL
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SESCONCAMPINAS EDITORIAL

AGOSTO TEM HOMENAGEM
AOS PAIS E MUITAS NOVIDADES
Em agosto comemoramos o Dia dos Pais e para homenageá-los preparamos uma reportagem especial
de capa sobre o tema. Nela você conhecerá algumas
boas histórias de pais e filhos que dividem o mesmo
amor pela profissão contábil, vale a pena conferir!
A todos os pais desejamos os nossos mais sinceros
votos e um feliz dia!
Nesta edição, você acompanha a volta das atividades presenciais do Sescon REGISTRO, serviço criado 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. Com a retomada das
atividades de escritórios, o serviço está atendendo
presencialmente novamente, seguindo todos os protocolos exigidos de segurança, higiene e distanciamento social. Se você ainda não utilizou o serviço,
experimente! O atendimento acontece no Centro de
Campinas e o endereço e as formas de contato, você
encontra aqui nesta revista.
Outra novidade é a estreia da seção de artigos
chamada “Novos Olhares,” nela você acompanha
informações atuais voltadas para as empresas em
geral, em especial as contábeis, compartilhadas por
grandes empresas e articulistas experientes. E para
começar o assunto tratado será o home-office. O artigo é assinado por Marcondes de Borba, vice-presidente de Tax Professional Brasil na Thomson Reu-

ters, empresa parceira do Sescon Campinas.
Em Sescon Educação você conhece o Desk Academy – uma plataforma de educação a distância
focada em cursos internacionais para profissionais
da área contábil - a iniciativa é do Sistema Fenacon
Sescap/Sescon, do qual o Sescon Campinas também
faz parte.
Nesta edição você acompanha também, mais sobre
os cursos on-line do Sescon Campinas e nossas últimas lives. Vale lembrar, que a nossa campanha de
arrecadação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social continua acontecendo intensamente, confira nesta edição como ajudar.
É tempo de se reinventar e você pode contar com
o Sescon Campinas, neste e em todos os momentos!
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As oportunidades que o home office ‘forçado’ nos mostrou

O mundo depois da pandemia por Coronavírus – Adapte-se!

Sicoob Paulista

Escritório Contábil Gouvêa & Soares

IMAGEM DO MÊS

Caro leitor, envie-nos sugestões, críticas
ou elogios sobre a Revista Sescon Campinas. Sua opinião é muito importante
para nós!

O Sescon Campinas segue realizando as lives semanalmente levando muito conteúdo e informação para
toda classe contábil e empreendedores em geral.
Clique aqui e confira a última live realizada pelo
sindicato.

Contato: (19) 3239-1845
E-mail: marketing@sesconcampinas.org.br
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

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.

AGOSTO
CURSO ONLINE UNIFENACON “ABERTURA E
LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS (ATUALIZAÇÕES DREI)”

Carga Horária: 3 horas
Objetivo: Trazer as atualizações constantes no
Novo Código Civil, Lei nº 10.436/2002, observadas
pelo Departamento de Registro Empresarial e
Integração (DREI), fornecendo todo o conhecimento
necessário para abertura e fechamento de
empresas. Após realizar o curso, o profissional
poderá realizar consultorias para empresários
e microempreendedores, fornecendo-lhes toda
a informação necessária para a abertura de sua
empresa, legalizando-a junto aos órgãos federais,
esclarecendo assim todos os caminhos necessários
que o empresário/empreendedor deverá percorrer.

Conteúdo programático:
1. Introdução;
2. Tipos de empresas;
3. Guia de abertura de empresas;
4. Processos entre estados;
5. Certidões negativas;
6. Empresas inativas;
7. Encerramento de empresas;
8. Encerramento de MEI.

CURSO ONLINE UNIFENACON “FINANÇAS
PESSOAIS”

Carga Horária: 15 horas
Objetivo: Compreender sua relação com o
dinheiro, para tomar decisões mais assertivas hoje
para o seu futuro e o de sua família; Entender
que uma pessoa que possui finanças pessoais
equilibradas também desfruta de equilíbrio em sua
vida profissional, aprimorando a gestão financeira da
sua empresa;Conhecer oportunidades para realizar
investimentos que variam desde pequenos à grandes
riscos, para obter ativos geradores de renda.

Conteúdo programático:
Aula 1) Comportamento Financeiro
Aula 2) Gestão Financeira Profissional
Aula 3) Gestão Financeira para PMEs
Aula 4) Gestão Estratégica

CLIQUE AQUI E

MATRICULE-SE JÁ!

CLIQUE AQUI E

MATRICULE-SE JÁ!
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SESCONCAMPINAS EDUCAÇÃO

CURSO ONLINE UNIFENACON “EXAMES DE
DOCUMENTOS E COMBATE A FRAUDES”

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:
Documentoscopia: “Carteira de Identidade (CI) e
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”
1. Introdução e Conceitos
2. Metodologia do Exame de Documentos
3. Documentos de Identificação
3.1. Carteira de Identidade
3.2. Carteira Nacional de Habilitação
4. Casuística de Fraudes na FENACON e Fraudes
Diversas
Grafoscopia: “Noções de Grafoscopia: Exames de
Assinaturas”
1. Grafoscopia
1.1. Conceitos
1.2. Leis e princípios fundamentais da escrita
1.3. Gesto gráfico
1.4. Metodologia do exame grafoscópico
1.5. Definições e termos técnicos
1.6. Tipos de falsificações de assinaturas

CLIQUE AQUI E

MATRICULE-SE JÁ!

INSCREVA-SE
JÁ PELO SITE:

sesconcampinas.org.br/cursos
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SESCONCAMPINAS

EMPRESÁRIO 4.0 ABRE SÉRIE DE

LIVES NO SESCON CAMPINAS

O

mundo está mudando em uma velocidade jamais vista, neste momento
de pandemia e distanciamento social
novas necessidades se impõem aos empreendedores, pensando nisso o Sescon Campinas
criou o programa Empresário 4.0.
O programa diz respeito a “Indústria 4.0
ou “Quarta Revolução Industrial” e pode ser
conhecido por meio da programação de lives
do sindicato no YouTube. Entre os temas que
serão abordados de maneira simples e objetiva estão startups, fintech, abertura de empresas, contratação de time, controles internos,

6
6

melhor forma de tributação (pagamento de
impostos), como ler demonstrativos contábeis, o
que é um DRE, o que é um DFC , diferença entre
DRE X DFC; entre outras questões. O objetivo é
ajudar o empreendedor a utilizar a contabilidade para obter as melhores chances de sucesso
nesse momento!
Para saber mais fique de olho nas redes sociais
do Sescon Campinas e se perdeu alguma live,
basta acessar a página do sindicato no YouTube em: https://www.youtube.com/channel/UC63nRR9cCXdhK1Cr999K6Dg
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SESCONCAMPINAS

SESCON REGISTRO
RETOMA ATENDIMENTO PRESENCIAL
Durante a quarentena, o Sescon REGISTRO
uma importante ferramenta voltada para contadores e empresas ficou inativa, mas agora,
como a retomada das atividades, como as
de escritórios, ela está de volta por meio de
atendimento presencial, seguindo todos os
protocolos de segurança, higiene, uso de
máscaras e distanciamento social. O atendimento é feito sem agendamento e por ordem
de chegada, com distanciamento de 1 metro
entre as pessoas e quando há algum cliente
sendo atendido o outro deve aguardar na
portaria.
O Sescon REGISTRO é um serviço do Sescon Campinas, criado 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.⠀
O Sescon REGISTRO recebe documentos
empresariais, como constituição, alteração,
baixa, documentos de arquivamento obriga-

tório de interesse de sociedade/empresário,
certidão simplificada, entre outros.
A previsão é que no prazo de 24 até 48
horas da emissão do protocolo, o pedido seja
processado e já possa ser retirado no mesmo
local de atendimento (caso tudo esteja em
conformidade, com exceção de vésperas de
feriados ou finais de semana).
O Sescon REGISTRO está localizado na Rua
Irmã Serafina, n°863, 2º andar Salas 21 e 22,
Centro, Campinas (SP) e funciona de segunda
a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Para mais informações sobre o atendimento,
documentações necessárias e valores, acesse
o site do sindicato: https://sesconcampinas.
org.br/sescon-registro/ ou ligue para (19)
99657-6820, (19) 3231-0208 ou envie um
e-mail: sesconregistro@sesconcampinas.org.
br.
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NESTE MÊS EM QUE SE CELEBRA O
DIA DOS PAIS CONFIRA HISTÓRIAS DE
PAIS E FILHOS QUE DIVIDEM O MESMO
AMOR PELA PROFISSÃO CONTÁBIL
Em agosto comemoramos o Dia dos Pais, em homenagem a
eles, a Revista Sescon Campinas foi em busca de boas histórias, que revelam essa forte relação, que muitas vezes vai
além, alcançando a mesma paixão pela profissão contábil.

Foto: Album de família / Da direita para a esquerda estão: Ana Beatriz (irmã de Elizabeth), Margarete (mãe), Onofre (avô),
Homero (pai), Henrique (irmão) e (Elizabeth).

Ele já foi presidente do Sescon Campinas em gestões passadas e desde a fundação do sindicato
integra à sua diretoria, José Homero Adabo, vice-presidente Administrativo do Sescon Campinas
é o primeiro pai dessa reportagem. Ele se destaca
na área contábil e construiu uma sólida carreira,
contador e economista por formação, também foi
docente e lidera o Escritório Taquaral Contabilidade, tendo ao seu lado uma importante parceira,
sua filha Elizabeth Adabo e é ela quem conta um
pouco mais dessa história.
“Desde pequena acompanhei muito meu pai em
suas atividades profissionais, às quais sempre
teve grande dedicação: era diretor de faculdade,
professor e proprietário de escritório de contabili8
8

dade. Frequentava a sala de aula da faculdade em
que lecionava, ficava horas no escritório o vendo
trabalhar e em casa observava o quanto estudava
com entusiasmo. Todas estas vivências somadas
à admiração por ele acabaram me influenciando
na escolha da minha carreira. Hoje, trabalhamos
juntos há cerca de 16 anos e nossa relação de trabalho é muito boa. Confesso que passamos por
várias situações e fases nesta parceria, mas os
grandes pilares desta relação sempre foram e serão pautados no respeito mútuo, na dedicação ao
trabalho e aos estudos, na humildade em aprender sempre e ao amor à profissão,” diz Elizabeth.
Para finalizar ela faz um agradecimento: “Tenho
orgulho e gratidão por ser a filha de um pai tão
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Foto: Carlos e sua filha Bianca, no dia da formatura da filha em Ciencias Contábeis

generoso, tão integro e justo! Agradeço por ter
proporcionado aos seus filhos uma formação repleta de bons princípios, mesmo diante de tantos
sacrifícios e esforços que tenho certeza que valeram a pena, pois renderam bons frutos!”
Na 3C’s: Soluções em Contabilidade, pai e filha
trabalham em conjunto há pelo menos 13 anos.
Quem conta essa história é Bianca Sevilha Campos, filha de Carlos Eugênio Parreira Campos, que
é técnico em contabilidade e Bacharel em Ciências
Contábeis. “Inicialmente meu pai abriu o escritório
em casa, e via ele trabalhando com aquele sistema todo colorido, mas não entendia nada (risos).
Até que um dia, ele transferiu o escritório para uma
sala comercial no Centro, e me chamou para ajudá-lo. No começo, eu atendia telefone, separava
documentos, fazia cadastros, lançava notas fiscais.
Estava no Ensino Médio, estudava de manhã e ia
para o escritório a tarde, direto da escola. Quando
fui prestar o vestibular para faculdade, me inscrevi
pra Ciências Contábeis e Enfermagem. Passei em
Ciências Contábeis e comecei o curso, aprendi a
gostar quando comecei a entender a rotina do escritório na faculdade, pois antes, só fazia as coisas,
mas, não entendia o porquê daquilo.” Outro fator
que motivou Bianca em optar pela profissão foi o
fato de seu pai sempre falar muito bem da profissão. Nesses 13 anos de trabalho em conjunto, ela

revela que aprende muito todos os dias com seu
pai.
“No decorrer da minha vida, vi que estava no lugar certo, pois ser enfermeira é também lidar com
situações muito tristes e difíceis, como exemplo,
o que estamos vivendo agora, eu não aguentaria ver uma pessoa sofrendo, ou morrendo, ou
com uma fratura exposta, isso não era para mim!
Ainda mais injeção, não gosto dessa parte, até
hoje, quando vou tomar vacina, não olho, porque
tenho um pouco de medo sim, detalhe, já estou
com 29 anos! Meu pai sempre brinca que ele me
falava: ‘Bia você tem duas opções: Ou você faz
contabilidade! Ou você faz contabilidade!’ e eu
escolhi a primeira”.
Para finalizar Bianca deixa uma homenagem ao
pai: “Meu pai sabe o quanto o admiro, a gente se
dá muito bem! Ele além de ser meu pai, é meu
amigo! Todos os dias conversamos um pouco
pelo WhatsApp (pois no momento estou de licença maternidade), e quando não conversamos
ele me cobra, sempre cheio de piadinhas, mas
também falamos muito sobre o serviço. Só quero
deixar aqui registrado o quanto eu o amo e admiro, pela pessoa e profissional que ele é, e quero
com certeza, passar isso para meu filho que dia
28 completa quatro meses, e é a alegria da famí-
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lia! Beijos com carinho da filha predileta e do
netinho predileto! Até porque somos únicos
mesmo (risos) e Feliz dia dos Pais a todos os
papais contadores!
No escritório Silveira Assessoria Contábil
Ltda. Também há uma boa história de pai
e filho que trabalham muito bem juntos.
Formado em Direito e técnico em Contabilidade, Fabio Silveira Messias da Silveira
conta que o interesse pela profissão do
pai, João Messias da Silveira, foi algo natural: “Quando eu tinha uns 15, 16 anos
já ia para o escritório nos períodos da
tarde. As coisas aconteceram gradativamente”. Atualmente são cerca de 21
anos de trabalho em família e segundo
ele, os maiores desafios são os impostos pela profissão: “Meu pai sempre me
deu muita autonomia, nesse ponto foi
fácil. As dificuldades foram as naturais do
setor contábil, pois a responsabilidade é enorme”. A convivência com o pai já rendeu boas histórias. “São muitas, pois ambos (pai e filho) têm

muitos amigos clientes. Na verdade, tudo foi
muito legal até hoje, graças a Deus!”, diz Fábio, que para finalizar faz uma agradecimento ao pai: “ Feliz Dia dos Pais! Muito obrigado
pelo apoio incondicional de sempre!”
A vice-presidente do Sescon Campinas
Lilian Ricci também iniciou sua carreira na
área contábil influenciada pelo pai. “Desde
muito pequena, via meu pai trabalhando
com papeis, canetas coloridas. Isso me
influenciou, mas como primeira profissão
escolhi a área de educação. Mas sempre
vendo as atividades dele relacionadas
ao escritório, IRPF e até o CRC-SP. Acabei indo trabalhar com ele para engrossar o orçamento de casa. Acabei me
envolvendo tanto com as atividades,
que acabei assumindo o escritório e ainda tive a oportunidade de ser Delegada do
CRC-SP, e que em 2020 completo 12 anos no
cargo”.

Foto: Albúm de Família: Lilian, sua filha Aline e o pai Leonildo

Foto: Albúm de Família: Fábio e o pai João
10
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Foto: Albúm de Família: Aline e a mãe Lilian

O pai de Lilian, Leonildo Ghizzi (foto) se formou
na academia da Escola São Luiz, como técnico
contábil. Mas, segundo o relato de Lilian sempre
foi muito ativo. “Um tanto quanto autoritário, e comandou o escritório por 55 anos. Teve uma carreira de sucesso, conhecido em Campinas e Região,
consequência de suas atividades como contador
e gestor de Clubes Esportivos na cidade”.
Foram 20 anos de trabalho em conjunto com o
pai, que hoje não trabalha mais. “Aproveitei muito
esse período para agregar conhecimentos. Como
minha formação foi na área de educação, tive
que me esforçar muito para acompanhar o ritmo

e aproveitar o tempo que teria com ele. Ele me
deu oportunidade de voltar estudar e conseguir
a formação de técnica contábil, e mais tarde, fiz a
faculdade de Ciências Contábeis.”
Este período de muito aprendizado também
rendeu boas histórias: “Meu pai sempre foi muito independente e em uma oportunidade fomos
conversar com um novo cliente. Mas ele quis ir
dirigindo. Não tínhamos Wase naquela época e
acabamos nos perdendo, indo parar num bairro
de Campinas, dificilmente frequentado por um
pai junto com sua filha. Foi muito engraçado e
constrangedor. Mas conseguimos mudar o caminho e chegamos ao nosso destino,” lembra Lilian,
que finaliza com uma homenagem: “O que tenho
que declarar é minha gratidão eterna por ter tido
esta oportunidade. Penso muito em filhos que não
aproveitam uma oportunidade de aprendizado e
convivência pacífica com seus pais. Que todos os
pais, especialmente os que se dedicam à profissão
contábil, sejam grandemente abençoados não só
nesta data, mas em todos os dias de suas vidas”.
Essa convivência de que fala Lilian teve frutos em
sua família, a filha de Lilian, Aline Ghizzi também
seguiu os passos da mãe e do avô e conta mais
sobre essa relação: “Sempre fomos muito amigas,
e nos damos muito bem tanto no escritório quando na vida! Cada uma tem a sua função dentro do
escritório, e por isso dá tão certo!”.
Aline revela que a mãe lhe influenciou na escolha
da sua profissão. Ela é contadora e especialista
em Departamento Pessoal, além de cuidar da administração do escritório ao lado de Lilian. “Temos
algumas histórias, mas o mais interessante é a tamanha sintonia quando temos alguma ideia nova,
às vezes, eu chego com algum assunto e ela me
fala que já estava pensando na mesma coisa,” diz
Aline e pensar que essa história começou lá atrás
influenciando diversas gerações!
A estes papais e também a todos os pais, independente da profissão, a Revista Sescon Campinas deseja um feliz Dia dos Pais e muita saúde a
todos!
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artigo novos olhares

NOVOS OLHARES

AS OPORTUNIDADES QUE O
HOME OFFICE ‘FORÇADO’
NOS MOSTROU

Por: Marcondes de Borba
Vice-Presidente de Tax Professional
Brasil na Thomson Reuters

O cenário de 2020 foi totalmente inesperado para
todo o mundo, nem quando pensávamos em cenários econômicos e socialmente pessimistas imaginaríamos que passaríamos por uma crise sanitária global no nível que aconteceu. No começo de tudo, as
incertezas tomaram conta e boa parte das pessoas
não sabia como lidar com as novas formas de trabalho remoto.
Para os contadores em especial, além de precisarem se adaptar rapidamente às novas regras e obrigações ainda tiveram que lidar com o novo modelo
de trabalho em home office. Segundo pesquisa do
ISE Business School, 65% das empresas nacionais e
familiares não ofereciam essa modalidade de trabalho antes da crise do coronavírus, entretanto, com a
mudança de cenário 52% das empresas nacionais e
familiares passaram a operar nesse modelo.
A princípio, para quem nunca trabalhou de casa, a
experiência pode ser bastante desafiadora, mas ao
longo do tempo é possível se adaptar e até perceber
alguns benefícios. A mesma pesquisa aponta que
80% dos executivos que responderam gostaram da
experiência do trabalho remoto e acreditam que a
modalidade se adequa aos requisitos da função.
Pensando no horizonte da contabilidade, é possível
vislumbrar esse modelo de trabalho começando a fazer parte de vida dos contadores. Quando se fala em
mudança, o desafio é sempre dar o primeiro passo,
o que nesse caso, para muitos escritórios precisou
ser dado praticamente por vias legais (medidas de
afastamento impostas pelos governos dos Estados).
Uma vez que o modelo começa a ser implementado, é interessante pensar nos ganhos que essa forma
de trabalho traz aos contadores e aos escritórios. Se

a indecisão sobre adotar o novo modelo de trabalho estiver ligada à produtividade, dos entrevistados
pelo ISE, 60% acredita que a modalidade contribui
para melhorar a eficiência e produtividade.
Hoje com a contabilidade digital, a necessidade do
trabalho presencial para contadores é ainda menor,
uma vez que reduzem a quantidade de papéis e informações que só podem ser acessadas fisicamente,
permitindo até mesmo que contadores troquem informações com seus clientes de forma rápida e digital.
Para os escritórios a adoção da prática do home
office pode também ser uma forma de reduzir alguns
custos que são gerados quando se tem um espaço físico, como por exemplo, redução no valor da energia
elétrica, água, e até mesmo com coisas que parecem
menos importantes como o cafezinho do dia a dia,
que quando colocados na ponta do lápis, podem fazer diferença.
Na Thomson Reuters, por exemplo, em alguns escritórios a prática do home office estava sendo adotada antes mesmo da pandemia pelo menos uma vez
por semana aos funcionários de posições elegíveis
ao modelo.
A verdade é que após essa crise, será necessária
uma readequação do mercado aos novos modelos
de trabalho. E uma vez que o primeiro passo em direção à mudança já foi dado, talvez seja a hora de pensar em como esse novo modelo pode acrescentar,
não só como forma de reduzir custos, mas também
como uma modernização do setor.
Pesquisa usada: https://ise.org.br/blog/conciliar-home-office/
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O MUNDO DEPOIS DA PANDEMIA
POR CORONAVÍRUS – ADAPTE-SE!
Uma das perguntas mais frequentes nestes últimos
meses é como será depois da pandemia do novo coronavírus. De fato, esta não é uma situação comum:
no mundo atual nunca houve um fenômeno dessas
proporções e nem com esses impactos econômicos,
sociais e de saúde.
E o Brasil já se prepara para retornar mais enfaticamente às suas atividades ditas “normais”. Se o mundo
pós-pandemia é uma questão que está na sua mente,
saiba que isso é um bom sinal. Todas as pessoas, principalmente administradores e proprietários de empresas, devem se preparar desde já para novas condições,
novos contextos e a necessidade de fazer adaptação.
Tal como já previa Darwin na sua Teoria da Seleção
Natural, quem se adapta é quem sobrevive e até atinge sucesso mesmo em meio à crise. Resta saber: a sua
empresa está preparada para o que está por vir? Você
já está planejando ou tem se adaptado para oferecer
novas soluções ao mercado? E o Planejamento Estratégico da sua empresa, como está? O momento certo
para se preparar é agora!
Pós-pandemia por Covid-19
Mais que uma preocupação com a saúde, o que de
fato deve existir, a pandemia pelo novo corona para
muitos significou desespero e falta de visão do todo.
Trata-se de um período que pode se estender – ainda mais com as medidas insatisfatórias adotadas pelo
Brasil, seja por sua população e pelas entidades governamentais – mas que irá passar, e cujas consequências
todo o mundo deverá se adaptar.
Enquanto muitos ainda se atêm as demandas do momento, há quem esteja pensando em soluções: para
pessoas, para negócios, enfim, para o mercado. Vale o
exercício de visualizar quais serão as necessidades dos
meses pós-pandemia e, mais especificamente, de seus
clientes e como implementar novos processos, produtos e serviços mais adaptados e enxutos, considerando as limitações econômicas, contingências e desafios
desta nova fase.
A pandemia por coronavírus trouxe grandes impactos na vida das pessoas. Mas apresenta um novo cenário e também impulsiona o empreendedor a se reinventar. Todo novo cenário tem novas oportunidades
para aqueles que se dispõem a se adaptar.
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Por: Guilherme Pagotto,
Sócio da O|S|P Contabilidade https://www.ospcontabilidade.com.br/, responsável por novos negócios e
diretor do Sescon Campinas

Planejamento, ação e consistência
Planejar é importante seja qual for a situação e é essencial para qualquer negócio. E se você compreende
que precisa fazer mudanças no seu negócio para se
adaptar a este novo período, é hora de planejar. Talvez
seja difícil fazer planejamento a médio ou longo prazo
em plena pandemia, mas ele precisa existir para nortear o seu negócio.
Planejamento é sempre uma estimativa baseada na
experiência vivida pela empresa e nas condições que
se apresentam. Reveja o seu plano de negócio e até
mesmo o modelo adotado por sua empresa. Faça
ajustes em todos os processos e setores. Lembre-se
de que o planejamento estratégico é uma série de técnicas aplicadas no estabelecimento de metas, no empreendimento de ações, na mobilização de recursos e
na tomada de decisões, sempre com foco no sucesso
e nos bons resultados.
Reveja ainda as configurações financeiras e tributárias junto ao seu contador. Faça um levantamento dos
desafios e de oportunidades que estão à disposição.
Crie estratégias para criar novas oportunidades e um
negócio mais assertivo, independentemente do momento.
Defina propósitos e metas, e tenha ações assertivas e
bem colocadas. Faça as mudanças necessárias ponto
a ponto. E não se esqueça: o segredo do sucesso é a
consistência. Estar disposto a fazer mais pelo seu negócio todos os dias.
Analisando as necessidades e oferecendo soluções
Faça uma pesquisa de mercado. Veja como tem se
comportado antes, durante e depois da pandemia.
Trabalhar com dados torna os seus posicionamentos
mais realistas e adequados. Adote técnicas de análise
e mensuração de resultados mais adequadas.
Contabilidade assertiva para a tomada de decisão
A contabilidade consultiva com certeza é uma grande aliada de negócios que visam grande progresso,
mesmo diante de uma crise global. Ela oferece ferramentas a partir de uma análise exclusiva e considerando o perfil de cada negócio.
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SESCONCAMPINAS nossos convênios

Parcerias & Convênios

SESCON CAMPINAS
FIRMA CONVÊNIO COM
O SICOOB PAULISTA

Parcerio

COM 12 ANOS DE EXISTÊNCIA, 327
MILHÕES DE ATIVOS, 19 UNIDADES E 90 %
DE SATISFAÇÃO, O SICOOB PAULISTA SE
DESTACA NO MERCADO

Como utilizar os convênios?
Para utilizar os convênios do Sescon Campinas é muito
fácil, basta baixar Voucher Associado, localizado na página de convênios. Ao clicar no voucher, você será direcionado para fazer o login. Caso não seja associado ou
tenha alguma dificuldade, entre em contato com a equipe
do Sescon Campinas pelo WhatsApp 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!

O mais nova conveniado do Sescon Campinas, a Sicoob
Paulista é a primeira cooperativa de crédito de empresários da região de Presidente Prudente. Nascida há 12 anos
com 31 sócios fundadores e um capital de 112 mil reais.
Atuando com o apoio total das Associações Comerciais
da região, o Sicoob Paulista começou rapidamente sua
expansão. Hoje, somando mais de 16 mil cooperados, ultrapassa o valor de 327 milhões de ativos e mais de 180
colaboradores distribuídos em 19 postos de atendimento
no Estado de São Paulo.
Por meio do convênio com o Sescon Campinas, o Sicoob Paulista oferece aos associados do sindicato e seus
colaboradores diversas vantagens, como:
• Conta Capital no valor de R$ 500,00 em 10 x R$ 50,00
• Boletos:
- Tarifa de emissão: Isento
- Tarifa de liquidação: R$ 1,90 por boleto
- Tarifa de baixa: R$ 0,50 por boleto
- Tarifa de alteração de vencimento: Isento
• Linha Covid-19 - Carência de 90 dias e taxa a partir de
0,99%
Vantagens do cooperativismo
O cooperativismo de crédito é um sistema que se fortalece a cada dia, nele os cooperados são os donos da
cooperativa e as operações representam investimento
em seu próprio patrimônio.
- Para a Empresa – Escolher o Sicoob como conta corrente é sinônimo de bons negócios.
- Para o Agronegócio - O Sicoob disponibiliza soluções
que atendem da agricultura familiar à empresarial.
- Para a Família - Mais facilidade para sua vida financeira
e várias vantagens em uma só conta.
Para saber mais, acesse: https://www.sicoobpaulista.
com.br/portal/index.php
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/.
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SESCONCAMPINAS associados

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS ASSOCIADOS
GOMES HOFFMANN CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.
Rua José Guatemosin Nogueira, 25
Cambuí, Campinas (SP)
(19) 3231-9544, 3733-9544
shp@gh.adv.br

ESON ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL EIRELI
Rua Espanha, 287
VL R B e Siqueira, Campinas(SP)
(19) 2513-3232, 98168-0816
processos@esoncontabil.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

JP5 GESTÃO CONTÁBIL LTDA
Avenida Aírton Senna da Silva, 295
Vila Jequitibás, Campinas (SP)
(19) 3307-5700, 99201-3800
joseluiz@jp5.com.br

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

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

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

LUIS CARLOS FABIANO - ME
Rua Ibsenda Costa Manso, 341
Jardim Chapadão, Campinas (SP)
(19) 2513-4633
carla@solucoescontabeis.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

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

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

OTIMIZEICONTABIL LTDA.
Rua Serra D’Água, 178
Jardim São Fernando, Campinas (SP)
(19) 3037-5763, 98148-0046
contato@otimizeicontabil.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

NOVO ASSOCIADO

ESCRITÓRIO CONTÁBIL
GOUVÊA & SOARES
Localizado na cidade de Pedreira (SP), o Escritório
Contábil Gouvêa & Soares foi fundado em 1980, com o
objetivo de promover a qualidade e o excelente atendimento aos seus clientes, tendo como base de suas
atividades o princípio ético, responsável, ágil, personalizado e a constante inovação. Tudo isso colaborou
para que o escritório se tornasse uma importante e
respeitada empresa contábil na região, servindo empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviço, além de pessoas físicas.
O escritório está localizado em um prédio comercial
com 10 salas e conta com dois sócios e 13 colaboradores altamente especializados e adequados para atenderem os clientes. Entre os serviços prestados estão
a Assessoria Contábil, Assessoria Fiscal, Assessoria
Trabalhista, Assessoria Societária e Imposto de Renda
Pessoa Física.
“O nosso diferencial é oferecer serviços contábeis
com qualidade, inovação e transparência, buscando a
satisfação do cliente na sua expectativa máxima,” diz
Cláudio Gouvêa, empresário contábil e um dos sócios
do escritório.

Parceria com o Sescon Campinas
Segundo Cláudio, a parceria com o sindicato é muito bem-vinda: “Além de oferecer diversas vantagens e
benefícios, proporciona cursos e informações on-line
que contribuem para o destaque da profissão”.
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CONFIRA MAIS ASSOCIADOS
NA PRÓXIMA EDIÇÃO!
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