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“Sabendo de nossa
importância neste
momento difícil da
economia, continuamos
a valorizar o trabalho e
as ações das empresas
de serviços contábeis
da nossa região...”

Ronaldo Tomazzoni

Presidente do SESCON Serra Gaúcha
Neste ano especial para o Sescon Serra
Gaúcha, em que se comemora 40 anos de fundação
da entidade, estamos preparando várias atividades
alusivas que trazem a convicção de um alento nesse
difícil período em que várias áreas da economia
regional e nacional atravessam. Confiantes na
retomada do crescimento em breve e com intuito
de contribuir com o desenvolvimento dos negócios
de nossos representados, promoveremos um
seminário voltado aos empresários de serviços e
suas equipes. Denominado “1ºMeeting Contábil
da Serra Gaúcha” esse valoroso evento ocorrerá
no dia 28 de outubro e contará com renomados
palestrantes, Feira de Negócios e muita interação
com os quase 250 participantes aguardados,
levando ao conhecimento, a troca de informações,
a projeção de novos negócios e a confraternização.
Também estaremos promovendo, no mês de
outubro, na sede social do Recreio da Juventude de
Caxias do Sul, o aguardado Baile de Aniversário dos
40 anos, momento de integração e descontração de
nossos associados, amigos e autoridades.

EDITORIAL
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Sabendo de nossa importância neste momento
difícil da economia, continuamos a valorizar o
trabalho e as ações das empresas de serviços
contábeis da nossa região, relançando na mídia
eletrônica e rádio, neste mês de junho, uma nova
fase da campanha “Sua empresa contábil pode
mais”. As chamadas tem a intenção de mostrar
às pessoas que a empresa contábil é um parceiro
estratégico do negócio e pode garantir um futuro
cheio de oportunidades.
Centros de estudos, câmara de gestão
contábil, representações e participações junto aos
órgãos públicos e de classe, entidades sociais e
empresariais, participação ativa no Sistema Fenacon
e recentemente um dos fundadores do Observatório
Social de Caxias do Sul, o Sescon vem marcando
presença e ganha cada vez mais espaço e força para
a evolução de nossa base representada.
Venha fazer parte do Sescon Serra Gaúcha!
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NOTÍCIAS

Campanha “Sua Empresa Contábil Pode Mais”
Lançada em abril de 2014, com o objetivo de valorizar
ainda mais o setor, bem como mostrar para o mercado que
a empresa contábil é uma importante parceira estratégica
no planejamento e desenvolvimento dos negócios de seus
clientes, a campanha “Sua empresa contábil pode mais”
ganha ainda mais força em 2016.
A iniciativa, que teve continuidade em 2015 com
a incorporação de um simpático porquinho nas peças
publicitárias e da frase “Não dê chance para o azar”, agora
adicionou a mensagem “todo potencial mal explorado
resulta em desperdício”. Desenvolvido pela Quanta Ideias,
os materiais trazem referências de grandes ícones, como o
Pelé no futebol, Santos Dumont na aviação, Michelangelo
nas artes e Elvis Presley no rock.
“A ideia é mostrar o quanto um talento pode ser
desperdiçado se mal explorado. Imagine você se o Pelé fosse
goleiro ao invés de atacante, não daria tão certo”, exemplifica
Felipe Andreola, diretor da Quanta.
A campanha pode ser conferida nas rádios locais, fan
page e no site do Sescon-Serra Gaúcha.

Ex-delegado do CRC/RS em
Caxias do Sul é homenageado
Foto Divulgação / Arquivo

Durante a edição do Café com Estudos de maio, que
aconteceu no dia 24 na CIC Caxias, o presidente do Sescon-Serra
Gaúcha, Ronaldo Tomazzoni, homenageou o empresário contábil
Eugênio Chiappin, que esteve à frente da Delegacia do CRCConselho Regional de Contabilidade do RS em Caxias do Sul por
oito anos (2008-2016).
Na oportunidade foi realizada a entrega de uma placa com
os seguintes dizeres: Senhor Eugênio Chiappin, parabenizamos
por sua enriquecedora contribuição à classe contábil durante o
período que esteve à frente da delegacia do Conselho Regional de
Contabilidade do RS em Caxias do Sul. Nosso agradecimento e
reconhecimento pela sua dedicação e comprometimento.
Na mesma ocasião foi apresentada a nova Delegada, a
empresária contábil Beatriz Caregnato da Silva, que desde 31 de
março assumiu o cargo.

Sescon-Serra Gaúcha
patrocinou XXIII Fórum
Regional de Contabilidade
O Diretório Acadêmico dos Estudantes
de Ciências Contábeis, o Curso de Ciências
Contábeis e o Centro de Ciências Sociais da
UCS realizaram nos dias 16 e 17 de maio,
às 19h30, no UCS Teatro, o XVIII Fórum
Regional de Contabilidade - Construindo com
Experiências. O evento, que foi destinado para
contadores, gerentes contábeis, professores e
acadêmicos da área, contou com o patrocínio
do Sescon-Serra Gaúcha.
Aconteceram duas palestras, sendo uma no
dia 16, com o comunicador da Rádio Atlântida
Marcos Piangers, que falou sobre Inovação
e as Mudanças nos Negócios. No dia 17, o
Fórum contou com debate sobre Desafios da
Gestão nas Organizações Contábeis, quando o
presidente do Sescon-Serra Gaúcha, Ronaldo
Tomazzoni, foi um dos palestrantes.

3

EVENTO

Sescon-Serra Gaúcha realiza o 1° Meeting Contábil Serra
Mais uma iniciativa do Sescon-Serra Gaúcha promete
movimentar o segmento das empresas de serviços em
Caxias do Sul e região. A entidade, que em 2016 completa
40 anos de fundação, realiza no dia 28 de outubro, das 10h
às 17h30, o 1° Meeting Contábil Serra - Encontro dos
Empresários Contábeis da Serra Gaúcha. O objetivo
é reunir mais de 250 empresários contábeis para discutir
assuntos de gestão e oportunidade.
O encontro, que acontecerá no Samuara Park Hotel,
em Caxias do Sul, terá toda programação focada na
valorização do profissional da contabilidade. Seguindo a
temática “Sua empresa contábil pode mais”, nas palestras
e nos painéis serão debatidos assuntos sobre cenário
econômico, tendências, gestão e comportamento, contando
com a presença de palestrantes nacionalmente conhecidos,
como o economista e comentarista da Globo News Samy
Dana. Também contará com a participação do presidente da
FENACON (Federação Nacional das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas), Mario Elmir Berti, dos contadores
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Joacir Luis Reolon e Michel Vitor Lopes e da escritora Nelma
Penteado.
O evento é resgatado após 18 anos, quando em sua 1ª
edição, em 1990, chamava-se SERESC – Seminário Regional
das Empresas de Serviços Contábeis. A última edição foi em
1998. “O evento volta com o propósito de colocar em debate
temas atuais e estratégicos, com palestras de alta qualidade”,
explica Ronaldo Tomazzoni, presidente do Sescon-Serra
Gaúcha.
Paralelamente ao 1° Meeting Contábil Serra, será
realizada a Feira de Negócios para o Setor de Serviços
com expositores de vários segmentos.

O segundo lote de inscrições com
descontos já está sendo comercializado.
Informações (54) 3228.2425
www.meetingcontabil.com.br

EVENTO

Programação

11h45
Solenidade de abertura do Evento

Fotos Divulgação / Arquivo

10h – 11h30
Abertura da Feira de Negócios e Credenciamento

12h
Almoço com Palestra Master
Perspectivas Econômicas para o Brasil

Samy Dana, economista, colunista da folha de São Paulo,
comentarista do programa “Conta Corrente” da Globo News, do telejornal
“Hora 1”, da rede Globo e da Rádio Globo.
13h30
O Poder do Empresário Contábil

Mario Elmir Berti, empresário contábil, atual presidente da Fenacon
14h30
Estratégia de Gestão e Valorização de Honorários

Joacir Luis Reolon,

empresário contábil, pós-graduado em
Contabilidade Gerencial e Finanças e em Controladoria, vice-presidente
do Sescon Serra Gaúcha

Michel Vitor Lopes, empresário contabil,

pós-graduado em MBA
Executivo em Estratégias Empresariais, diretor Regional do SESCAP-PR
15h30
Coffee Break na Feira de Negócios
16h
Sua empresa pode mais: Com o poder da Negociação

Nelma Penteado, estudiosa sobre o

comportamento humano e Neurolinguística
17h30
Encerramento

Associado SESCON tem
Área Protegida Emercor
e vantagens especiais!
Além de contar com a Emercor em caso de emergência
dentro de sua empresa, o associado SESCON pode ter
Planos 24 Horas com condições diferenciadas. Consulte!

Emergências (54) 3214.1212 • Vendas (54) 3535.1234
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ARTIGO

A importância do Empresário Contábil no contexto brasileiro

Já se foi o tempo em que os empresários contábeis eram
chamados de “guarda-livros” e tinham como maior função atender
às exigências fiscais, ou seja, lançar as notas fiscais de entrada e
saída e apresentar os resumos para os diversos órgãos públicos.
Isso era feito com uma margem de tempo bem camarada e o valor
do profissional era medido na exata proporção em que seu cliente
nunca fora autuado pela fiscalização em seus diversos níveis.
Quando não, o dono do “escritório contábil” ainda posava de
consultor sentimental, advogado, conciliador e consultor para
assuntos aleatórios.
Pois bem, isso mudou e muito. Hoje o empresário contábil
exerce preponderante papel na condução dos negócios de qualquer
organização. Os níveis de exigência são muito mais apurados. O
advento do Sped Fiscal e Contábil, da Nota Fiscal Eletrônica, e
daqui a pouco, do eSocial, faz com quem o profissional e sua
equipe estejam se atualizando constante e permanentemente.

Igualmente, não cabe mais pensar que apenas cumprir com as
obrigações fiscais é motivo para fidelizar o cliente. Hoje o cliente
é muito mais exigente e espera do seu contador a assessoria
necessária para a manutenção de seus negócios; no presente
momento, de crise intensa, com muito mais força.

Sim, porque não podemos esquecer que somos solidários
com nossos clientes até pela sonegação de tributos, podendo
inclusive sermos arrolados como corresponsáveis no caso de
uma autuação, pois assim está previsto na legislação em vigor.
Em resumo, precisamos, antes e acima de tudo, nos valorizarmos
para que sejamos dignamente remunerados e possamos exercer
nossa profissão de uma maneira segura e permanente. Mas tenho a
convicção de que é possível ter sucesso, basta investir, em todos os
sentidos, e se preparar para os novos desafios com determinação,
ética e seriedade.

Foto Divulgação / Arquivo

Não existe mais espaço para amadores, tampouco para os
despreparados. Atender a todas as exigências transformou a
atividade e se mostrou como um verdadeiro divisor de águas. Isto é,
quem se preparar para atender essas exigências e as necessidades
de seu cliente vai ter sucesso. Mas o inverso também é verdadeiro.
Quem parar no tempo não vai sobreviver.

Despendemos um bom percentual de nosso tempo para atender
às exigências do fisco e de nossos clientes. E a grande pergunta
que fica é: estamos nos valorizando? Estamos mostrando para os
nossos clientes o grau de exigência a que estamos sujeitos? Ou
no afã da manutenção do cliente, negociamos preços, assumimos
encargos no lugar do contratante e ainda nos esquecemos da
enorme responsabilidade que significa estar encarregado da
contabilidade de alguém?

Mario Elmir Berti

Presidente do FENACON
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NOTÍCIAS

Reunião-almoço na CIC Caxias com
Leandro Bissoli foi alusiva aos 40 anos do Sescon

A vice-presidente de Serviços, Shirlei Omizzolo, afirmou
em seu pronunciamento que o trabalho realizado pela entidade
vem se destacando cada vez mais pela importância e seriedade,
principalmente em ajudar os empresários na difícil tarefa de
empreender. “As constantes mudanças na legislação são um
desafio diário para esses profissionais, e contar com uma
entidade forte que possa apoiá-los é fundamental”, sustentou
Shirlei, que fez a entrega de uma placa ao presidente do Sescon,
Ronaldo Tomazzoni.

Foto Divulgação / CIC

Gestão de riscos e conformidade legal em tempos de
informação digital foi o tema da palestra do advogado Leandro
Bissoli, especialista em Direito Digital, durante a reunião-almoço
do dia 9 de maio, na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços
de Caxias do Sul (CIC). Alusivo aos 40 anos do Sescon-Serra
Gaúcha, o evento tratou sobre as normas do código de ética
profissional, questões legais e atuação dos gestores em relação
à segurança da informação.

Com informações assessoria
de imprensa da CIC Caxias

Comemorações marcam festejos dos 40 anos do Sescon
No dia 11 de outubro de 2016, o Sescon-Serra Gaúcha
completa 40 anos de fundação. Para comemorar essas quatro
décadas de lutas e conquistas, a entidade promove uma série de
eventos e ações. Conforme o presidente Ronaldo Tomazzoni, os
empresários de serviços e da contabilidade têm muito a se orgulhar,
pois contribuem ativamente para o desenvolvimento da economia
da cidade e da região. “O Sescon sempre esteve envolvido em todos
os movimentos representativos da categoria, focando a sua atuação
também para o desenvolvimento profissional, com a realização de
seminários, cursos e demais eventos ao segmento”.
Inúmeros fatos revelam e redesenham a trajetória da entidade,
que em 2016 inicia suas comemorações. Como a ampliação da sua
base territorial, que atualmente envolve 14 municípios gaúchos,
a inauguração de um Posto de Validação de Certificado Digital
junto a sua sede, a organização de duas edições da CONESCAP
(Convenção Nacional das Empresas de Contabilidade e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas)
e o investimento constante em tecnologia e na valorização do
empresário contábil.

Confira um pouco da programação dos
40 anos do Sescon-Serra Gaúcha
30 de agosto: O Sescon-Serra Gaúcha será homenageado pelo
Legislativo Caxiense pela passagem dos seus 40 anos, através de
uma Sessão Solene, à noite, no plenário da Câmara Municipal. O
autor da proposição da homenagem é o vereador Guilherme Guilla
Sebben/PP.
22 de outubro: A sede social do Recreio da Juventude receberá
o Baile de Casais do Sescon-Serra Gaúcha, comemorativo aos 40
anos da entidade. Os convidados serão recepcionados com jantar e
serão embalados pelo show do Grupo Abertura.
28 de outubro: Realização do 1° Meeting Contábil Serra Encontro dos Empresários Contábeis da Serra Gaúcha, das 10h às
17h30, no Samuara Park Hotel, em Caxias do Sul.

7

NOTÍCIAS

Ano 13 • nº 36 • Abril a Junho de 2016

Planejamento Estratégico do Observatório Social em Caxias do Sul
A diretoria do Observatório Social (OS) de Caxias do
Sul, que foi fundado no dia 14 de dezembro de 2015, e tem
como presidente o empresário contábil, Ronaldo Tomazzoni,
atual presidente do Sescon-Serra Gaúcha está finalizando o
planejamento estratégico da organização. Já foi contratado o
coordenador executivo, o qual passou por todas as capacitações
necessárias para a realização dos trabalhos. Também foram
realizadas visitas técnicas a outros OS de Porto Alegre, bem

como o treinamento a toda diretoria.
Nos próximos meses, o grupo focará os trabalhos na
captação de voluntários e na abertura da sede do OS, que
ficará junto ao Sindilojas Caxias (Rua Alfredo Chaves, 820,
3°andar) e início efetivo dos trabalhos, que deve acontecer no
2º trimestre de 2016. Interessados em auxiliar nos trabalhos
do Observatório podem entrar em contato com o Sescon-Serra
Gaúcha pelo 54 3228.2425.

Nova sede do IFen é inaugurada em Brasília
Foto Divulgação / Arquivo

O Instituto Fenacon (IFen) inaugurou sua nova sede, no
dia 19 de maio, em Brasília. Com 670 metros quadrados e 121
funcionários, o IFen, que reúne a Fenacon CD e a UniFenacon,
agrega o trabalho de certificação digital e de educação corporativa.
O presidente do Sescon-Serra Gaúcha, Ronaldo Tomazzoni, e o
vice Joacir Reolon prestigiaram o evento junto ao vice-presidente
da Fenacon para Região Sul, Moacir Carbonera.
De acordo com o presidente do Sistema Fenacon Sescap/
Sescon, Mário Elmir Berti, o novo local para atuação do Instituto
abre mais oportunidades de mercado. “É uma grande conquista para
a classe contábil brasileira. Afinal, não se trata apenas de paredes
ou arquitetura, mas de pessoas que trabalham com dedicação para
construir um país digital, sustentável e para garantir capacitação
dos nossos profissionais”, destacou.
O presidente do IFen, Valdir Pietrobon, ressaltou o respeito e o
espaço que a Federação conquistou no país. “Em 2006, começamos
este trabalho de emissão de certificados. No ano seguinte,
implantamos a Universidade Corporativa Fenacon. E temos atuado
com empenho desde então para ganhar maior representatividade
no cenário nacional. Por isso, agradeço a todos os colaboradores
que tanto se empenham para construir esta história”, disse.

Com informações assessoria de imprensa da Fenacon

Tá na Mesa com a ADCE conta com o apoio do Sescon-Serra Gaúcha
O Sescon-Serra Gaúcha, em parceria com a Messem
Investimentos, participa no dia 13 de agosto, no Tulipa - Restaurante
Festa da Uva, junto ao parque de eventos em Caxias do Sul, da
14ª edição do Tá na Mesa com a ADCE, evento gastronômico que

Buscando ferramentas para auditar
arquivos do SPED?

beneficiará entidades sociais da cidade que atendem crianças e
jovens. Serão 15 cozinhas com diferentes cardápios, servidos
para público estimado em 800 pessoas, sendo uma delas a
cozinha Sescon-Serra Gaúcha e Messem Investimentos.

Conheça a nova versão do Prosoft Auditor Fiscal e as
inovações que vão ajudar o seu escritório a entregar
as obrigações dos clientes com mais segurança.
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