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 Há 34 anos atuo junto à contabilidade e às entidades 
de classe, além da experiência como Secretário da Fazenda de Rio 
do Sul/SC e agora, como presidente do Sescon/SC. Tenho acom-
panhado a evolução da nossa profissão e o importante papel das 
entidades nesse contexto, pois segmentos organizados são mais 
fortes.
 As exigências são muitas e ouço contadores desejando 
“abandonar tudo”. Mas lembremos que há alguns anos imaginou-
se o declínio da profissão frente à automação dos processos e hoje 
sabemos que nunca estivemos tão presentes nesse mundo de 
obrigações.
 O segredo para o sucesso é o aproveitamento das 
oportunidades. O cliente tem necessidade de orientação na ges-
tão da empresa e o contador que quer permanecer no mercado 
precisa agregar valor e ser remunerado de forma justa por isso.   
 Paralelo aos serviços convencionais das contabilida-
des, a Contabilidade Gerencial e Análise Financeira proporcionam 
melhores resultados para os clientes e agregam valor aos serviços, 
possibilitando ao cliente ver o contador não mais como um “agen-
te de tributos”, mas como um parceiro que contribui ativamente 
para seu desenvolvimento. O cliente quer evolução, então o conta-
dor deve evoluir, aperfeiçoar-se, ser proativo.
 O Sescon/SC, certificado pelo programa de qualidade 
SEGS, tem estado ao lado do empresário contábil nessa busca. 
Lançou o Forcec-Formação em Consultoria, e apresentou uma vi-
são ampla da importância do contador na gestão das empresas. 
Negocia a realização do curso de Gestão Empresarial para a ela-
boração do planejamento estratégico, operacional e programa de 
qualidade. Foi proativo ao ser pioneiro na Certificação Digital, com 
suporte próprio, e agora nos cursos à distância através de antenas 
instaladas em todo o Estado. Em visitas, percebeu a dificuldade 
das empresas em manter uma consultoria tributária e contratou 
três empresas para atender os associados. Ao lado da Fenacon, 
acompanha os projetos no Congresso Nacional e atua em favor 
dos empresários junto aos órgãos. Está atento, defendendo os 
princípios do associativismo que determina o perfil das empresas 
que buscam consolidar suas gestões com credibilidade. 
 Enfim, não desperdicemos nossas energias lamentan-
do, sejamos proativos, com foco no cliente, agreguemos valor aos 
nossos serviços, façamos associações fortes e vamos em frente. 
Nossas escolhas é que determinam o destino de nossas empresas.

Agregando Valores

Eugenio Vicenzi
Presidente do SESCON/SC

Filiado à
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Confira o mapa do Sescon/SC com as regionais e quais são 

os serviços oferecidos para o associado

Saiba qual é o tempo que se leva para conseguir um alvará 

em algumas cidades catarinenses e sobre o novo projeto da 

Redesim, uma iniciativa da Fenacon

Roberto Dias Duarte comenta sobre a implantação do 

Sistema SPED que combate a sonegação. Mas será que 

reduz a burocracia?

Com a grande rotatividade de funcionários, empresas buscam 

diferentes formas de benefícios para manter os melhores 

profissionais e ter mais produtividade

A cidade mais austríaca do Brasil está em Santa Catarina: 

Treze Tílias. Veja sua história, seus costumes, festas, 

gastronomia e muito mais

Conheça um pouco mais do empresário contábil 

e presidente do SESCON/SC, Eugenio Vicenzi

Dois perfis que contam um pouco da história das 

contadoras Délci Tamanini, de Rio do Sul e Maria Salete 

Rodrigues Pacheco, de Joinville

Para possibilitar dinâmica ao trabalho, a conectividade é cada 

vez mais essencial ao serviço contábil. Uma destas iniciativas é a 

Certificação Digital

O empreendedor e consultor em estratégia e negócios, 

Michel Winkler, dá dicas para repensar seu modelo de 

negócio e escapar da próxima crise

Praticar esporte e ter boa alimentação são iniciativas que 

ajudam nos cuidados a saúde. Conheça o exemplo do contador 

Roberto Wuthstrack e o Projeto do SESCON/SC: Pense Magro

Há cinco anos unindo a classe, o Portal Contábil agrega uma 

série se serviços, como notícias, livraria, web rádio e outros que 

contribuem com os profissionais.

A FENACON CD lançou o programa “Fidelidade PRIME”,  o 

contador poderá acumular pontos e trocar por diversos 

produtos.
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No ano em que a entidade completa 29 
anos, Eugenio Vicenzi assume a presidência do  
SESCON/SC com a missão da busca contínua pela 
união, associativismo, cooperação e inovação. São 
diversas as iniciativas que fazem do SESCON/SC 
uma entidade respeitada e reconhecida em todos 
os meios empresariais por agregar valor às classes 
que representa.

Com sede em Joinville, e presença em outros 
18 municípios, busca integrar e se aproximar de 
seus representados. Possui sinergia com todas as 
principais entidades da classe, grande atuação 
junto a FENACON, acompanha e participa das 
principais pautas legislativas que interessam ao 
empresariado brasileiro, e em especial, aos que re-
presenta, sempre empunhando a bandeira da des-
burocratização, da diminuição da carga tributária, 
da ampliação dos benefícios aos associados, na 
melhoria da formação e qualificação dos profissio-
nais, entre outras.

Eugenio Vicenzi, 53 anos, nascido em Taió, 
mudou-se para Rio Sul em 1981. Há 34 anos 
atuando no segmento contábil, é graduado em 

Ciências Contábeis e pós-graduado em Qualidade 
Total em Gerência de Serviços Contábeis.

Atuante nas entidades de classe, partici-
pou da diretoria do Sindicont Alto Vale do Itajaí 
desde sua fundação, assumindo a presidência na 
gestão 1995/1996. Foi também vice-presidente da 
Fecontesc de 2002 a 2005.  Atuou como Secretário 
da Fazenda  do município de Rio do Sul em duas 
oportunidades, 1997 a 2000  e de 2005 a 2012.

Há vários anos na diretoria do SESCON/SC, em 
abril de 2013 assumiu a presidência da entidade 
substituindo Elias Nicoletti Barth que, por sua 
vez, foi convidado à superintendência do Instituto 
FENACON.

SESCON/SC 
UNINDO FORÇAS, DEFENDENDO VALORES

Conheça um pouco mais do empresário contábil e 
presidente do SESCON/SC, Eugenio Vicenzi

SESCON/SC

Perfil
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Artigo

Enquanto a crise não chega

É provável que você conheça várias histórias 
sobre empresas que não existem mais. VASP, 
Mesbla, Varig, Mappin, Rede Manchete ou Arapuã 
são apenas alguns nomes nacionais e famosos. 
Até o Monitor Group, uma empresa de consultoria 
estratégica fundada por 6 empreendedores ligados 
à Harvard Business School, sendo Michael Porter 
um deles, pediu proteção à falência para então ser 
adquirida pela Deloitte.

A quantidade de empresas que passa por 
uma crise e quebra pode até ser grande, mas as 
causas não são tantas assim. Em tempos atuais, a 
obsolescência de modelos de negócios tradicionais 
anda em ritmo acelerado e tem sido causadora 
de grandes dores de cabeça. A Kodak ou a rede 
de locadoras Blockbuster representam exemplos 
fortes disso. Hoje qualquer pessoa  com espírito 
empreendedor, uma ideia, um computador e uma 
conexão com a internet pode representar o fim 
do seu negócio, ou no mínimo uma ameaça séria. 
Ainda mais com o movimento startup ganhando 
cada vez mais força.

Então, ao invés de esperar por uma crise de 
fato, quando não há mais o que ser feito, que tal 
investir um pouco do seu tempo para repensar o 
modelo do seu negócio? Crie você uma crise na 
sua empresa e comece a pensar diferente! Desafie 
o status quo!

Crises são excelentes oportunidades para 
reinventar negócios. Várias empresas encontram 

verdadeiras oportunidades nos momentos mais 
adversos, quando não há mais nada a perder.

Você pode fazer isso agora ou esperar pela 
próxima crise de verdade. A escolha é sua!

* Michel Winkler é empreendedor, fundador da 
XperienZ e consultor em estratégia e negócios.

Por Michel Winkler*

NETFLIX VS. BLOCKBUSTER

2004 2006 2008 2010

U$4bi

U$2.2bi

Quebra

U$6bi

U$2bi
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Maria Salete na sede de sua empresa

Perfil

Encontrar a profissão 
que melhor se adapta e que 
lhe fará feliz, sempre foi um 
grande desafio para a maioria 
das pessoas, pois poucas 
são aquelas que sabem logo 
cedo o que querem ser pro-
fissionalmente. Algumas 
percebem no meio de um 
caminho traçado que não 
era aquilo que desejavam, e 
acabam buscando um novo rumo. 

Esse foi o caso da empresária contábil Maria 
Salete Rodrigues Pacheco, 55 anos, que sonhou ser 
professora, mas encontrou na contabilidade o seu 
modelo de vida.

Nascida na pequena cidade de Armazém, ao 
sul de Santa Catarina, de uma família de agricul-
tores, concluiu o ensino fundamental e foi para 
Tubarão cursar o ensino médio. A grande enchente 
dos anos 70, que afetou fortemente a vida de muitos 
moradores do sul do estado, a fez retornar para a 
terra natal. Foi então que seus pais decidiram, em 

Profissão de Pai para filha

Profissão contadora
Caminhos que levam à Felicidade

Se Maria Salete descobriu ao longo da vida sua 
profissão, Délci Tamanini teve desde pequena uma 
grande influência para saber o que gostava de fazer. 

Nascida em Mirim Doce, no Vale do Itajaí, viu 
seu pai, Luiz, trabalhar como contador em uma 
madeireira da cidade. Ela conta que sua diversão 
quando criança era ‘brincar de escritório’. Délci fala 
que para incentivar, seu pai criava fatos e trazia para 
a filha revistas, livros e carimbos.

Com 16 anos, saiu de Mirim Doce e foi morar 

Délci atualmente é diretora do SESCON/SC 

da região do  Alto Vale do Itajaí 

“Na medida em que fui conhecendo 
com maior profundidade a missão e as 
ações do Sescon/SC, percebi que estava 
participando de uma entidade que 
realmente realiza o que se propõe: Unindo 
forças. Defendendo valores”, enaltece.

1974, morar em Joinville para possibilitar aos filhos 
estudarem.            

Trabalhando como auxiliar de escritório, ela 
começou a encontrar sua profissão. Mas Maria 
Salete demorou um pouco a perceber, já que após 
casar-se, ela teve a oportunidade de fazer um curso 
superior, e o sonho de criança a induziu para a área 
de pedagogia. Cursou até o fim, mas no estágio 
obrigatório, em sala de aula, viu que não era o seu 
perfil.

Foi então que resolveu procurar novamente 
um emprego no setor contábil. Ela conseguiu, e 
em pouco tempo já sabia qual sua preferência: 
Maria Salete partiu para cursar ciências contábeis e 
escrever sua carreira de empresária. 

Hoje, Maria Salete tem 30 anos de carreira e, 
é proprietária da Ativa Conta-
bilidade. Casada com Vilmar 
Pacheco, sócio da empresa, 
tem um filho que é advogado 
e também contribui. 
“Mudamos três vezes de 
local o escritório por falta de 
espaço,  era o termômetro do 
crescimento do empreendi-
mento, conta.
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Délci é Empresária e Diretora do SESCON/SC

Perfil

em uma república com oito moças para estudar em 
Rio do Sul, como ela mesma diz: “tempos difíceis 
aqueles”. Concluiu o curso técnico em Processa-
mento  de Dados e foi estagiária em um banco 
por dois anos. No último ano do ensino médio, 
ingressou como auxiliar do departamento de 
pessoal na empresa Contábil J. Mainhardt.

Cinco anos depois assumiu o departamento 
pessoal da Soma Contabilidade e Auditoria Ltda. 
Permaneceu  na empresa até concluir a faculdade 
de Ciências Contábeis, seu sonho desde criança.  

Délci mora em Rio do Sul, tem sua empresa, 
a Conteg Contabilidade SS, e atualmente é diretora 
regional do Sescon/SC. 

Mesmo com tantas responsabilidades no 
trabalho, ela também fala de sua família: casada 
com Marcelo Stahnke, tem dois filhos, um de 8 
anos e outro de 23 anos, que se formará em Enge-
nharia Civil. É ainda professora universitária. Para 
ela, o apoio da família é o segredo de organiza-
ção e sucesso na profissão.  “Ao refletir, penso que 
meu pai foi minha grande motivação, pois todos 
os caminhos que escolhi profissionalmente me 
levaram para a profissão de contadora”, enfatiza.

A mulher e a profissão

A mulher vem ganhando destaque no 
segmento contábil, hoje representa 40% 
dos profissionais sendo mais de 7 mil 
em Santa Catarina, um dos motivos é a  
ascensão da profissão e o leque de  
oportunidades que a mesma propicia, 
já que além de exercer a função de 
contadora, a profissional pode atuar 
como: auditora, professora, consultora, 
entre muitas outras, no setor público ou 
privado. 

“O perfil feminino se adéqua muito 
bem às características essenciais do 

profissional da contabilidade: detalhista, 
forte poder de concentração, forma 

própria de comunicação, pontualidade, 
comprometimento, dentre outras 

características que são mais fortes e próprias 
da natureza feminina.” - Avalia Maria Salete

“Percebo que ainda vivemos com muito 
preconceito. Não é difícil deparar com 

situações em que as opiniões masculinas 
têm mais peso do que as femininas, 

mesmo estas sendo mais sensatas. Avalio 
isso como um processo cultural, com 

tendência de ser absorvido pelo tempo”. 
Conclui Délci Tamanini

7 mil contadoras,
40% dos profissionais 
contábeis
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A luta para acabar com  
a Burocracia

Redesim é uma das conquistas da Fenacon para tentar 
abrir uma empresa com mais agilidade

Quantas vezes você já ouviu por aí a seguinte 
frase: “É muita burocracia!”. Pois é, esse é um dos 
maiores problemas enfrentados por empresá-
rios e contadores de Santa Catarina para se abrir 
uma empresa. Pedido de viabilidade, Registro de 
Contrato Social, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, 
Junta Comercial e Vigilância Sanitária fazem parte 
deste “combo da lentidão”.

Para dar um fim em toda essa situação, 
governos, organizações e empresários estão 
buscando formas para que a burocracia não 
continue atrapalhando e travando um trabalho que 
poderia ser bem mais ágil.

Os principais problemas identificados foram a 
ausência de profissionais capacitados com pleno 
conhecimento do processo, atrasos na fiscaliza-
ção e os diversos órgãos que exigem que a mesma 
documentação passe pelos governos municipais, 
estaduais e federais.

Uma pesquisa feita pela “Doing Business 
2013”, colocou o Brasil na 130ª posição no ranking 
de facilidade para se abrir uma empresa, reforçan-
do a nossa burrocracia.

Para deixar esse lugar vergonhoso na classifi-
cação, uma das ideias é desenvolver um protocolo 
online, tendo acesso ao banco de dados da Junta 
Comercial de SC, com o intuito de acabar com do-
cumentos físicos.

Uma das iniciativas é a implantação da Redesim, 
que visa eliminar os nós que dificultam o desenvol-
vimento das micro e pequenas empresas (MPEs). 
O sistema integra órgãos públicos envolvidos no 

Por Luiz Fernandes

Redesim

registro de empresas. Todo o processo pode ser 
acompanhado através de um único protocolo, 
desde a consulta até a viabilidade.

“É a rede de simplificação do processo de 
abertura e fechamento de empresa. Esse sistema, 
que reúne em uma janela única, por meio do uso 
da tecnologia, a União, o Estado e o Município, é o 
grande caminho para baixarmos para 2 ou 3 dias, 
no máximo, a abertura de uma empresa e seu fe-
chamento também”, disse o ministro da Micro e 
Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos.

Para a implantação da Redesim, o papel da Fenacon 
foi primordial.  A entidade trabalhou na elaboração 
do projeto em parceria com o governo. Em seguida, 
se articulou no Congresso Nacional até a última 
votação no Plenário do Senado.

Além desta vitória, muitas outras “lutas” estão 
em pauta, como por exemplo, a desoneração geral 
da folha de pagamento de todos os setores da 
economia e ampliação do SuperSimples para todas 
as micro e pequenas empresas.

Essas são algumas das iniciativas da Fenacon 
e também do SESCON/SC, que atuam no combate 
à burocracia e desenvolvimento das empresas bra-
sileiras. 

Representação Fenacon

Gestão Pública
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Tempo médio para abertura de empresa em Santa Catarina

Dados informados por contadores das regiões consultadas.

Gestão Pública

Jaraguá do Sul 30 dias

São Bento do Sul 3 20 dias

Joinville 1 70 dias

1 Joinville: Projeto Atender 
O Projeto propõe a implantação de um sistema 
com atendimento centralizado, o Espaço 
Atender. Com entrada única de dados, 
fiscalização integrada e a capacitação dos 
servidores públicos. 
“O que buscamos é reconhecer o contador e 
associações como agentes ativos do processo 
de desburocratização”. 

Lucia Garces, Diretrizes Contabilidade e uma 
das coordenadoras do Projeto Atender

3 São Bento do Sul
“Se não for necessário o parecer da vigilância 
sanitária, a demora é de cinco dias. Mas se 
precisar, são mais duas semanas para vistoria 
e liberação do alvará”.

Claudia Pilat
FC contabilidade.

4 Florianópolis
Prazo para conseguir o alvará provisório de 
180 dias, fornecido para as microempresas, 
após Lei sancionada na capital.
“Sem esse decreto, as empresas não 
conseguirão alvará, pois 70% dos imóveis não 
possuí o Habite-se de construção” 

Fernando Baldissera, Presidente do Sescon 
Florianópolis

São José 90 dias

Tubarão 90 dias

Araranguá 45  dias

Chapecó 15  dias

Lages 15  dias

Palhoça 30 dias

Florianópolis 4 10 dias

Rio do Sul 2 30 dias

2 Vale do Itajaí
“Em Rio do Sul, são pelo menos 30 dias para a 
liberação de um alvará”.  Délci Tamanini, 
diretora regional da região do Alto Vale do 
Itajaí.

Délci Tamanini, 
Diretora regional do Alto Vale do Itajaí.

Norte/Nordeste Vale do Itajaí Grande Florianópolis Região Sul Região Oeste Região Centro-Oeste 
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Tecnologia

A grande maioria das iniciativas do governo, na 
adoção de tecnologias, busca aumentar o controle 
sobre suas receitas, apertando o cerco contra todos 
os contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas. 

Na última década a implementação de 
melhorias nos sistemas de arrecadação, ajudou no 
aumento da arrecadação total do governo federal, 
que bateu recorde histórico em 2012, chegando a 
1,029 Trilhão de reais, superior 6,12% se comparado 
à arrecadação de 2011.

Diversas obrigações acessórias foram criadas, 
que intensificaram a forma com que as empresas 
informam suas movimentações ao governo,  au-
mentando a rastreabilidade das despesas e receitas 
de todos, sendo possível por exemplo cruzar uma 
venda de um contribuinte, com o registro de 
entrada do produto no comprador, entre outros 
vários controles. 

Certificação digital é com 
o SESCON/SC

O  Sescon/SC dá total apoio aos seus 
filiados e a comunidade empresarial em 
geral na obtenção da certificação digital. 
Com uma equipe especializada, oferece 
suporte próprio trazendo maior segurança 
e comodidade ao empresário contábil 
e seu cliente. Ligue para a regional do 
SESCON/SC mais próxima ou acesse  
www.sesconsc.org.br e saiba mais.

E o seu uso visando objetivos 
diversos.

Inovação através 
da tecnologia

Por Marciel de Amorim 

Computadores, internet, sistemas e outros facili-
tadores tecnológicos. Você já imaginou nos dias 
atuais ficar sem estes produtos e serviços por 
um mês? Seria um verdadeiro caos. As empresas 
contábeis que o digam, pois muitas das atividades 
de rotina estão diretamente ligadas à tecnologia. 

É cada vez mais frequente a conectividade 
quase que total entre o macro sistema organiza-
cional formado pelas empresas (fornecedoras e 
clientes), governos em várias instâncias e bancos 
por exemplo. Atividades que antes eram realizadas 
presencialmente, hoje são efetuadas a distância, 
através de portais e sistemas de acesso remoto.   

Uma das tecnologias que tornam isso possível 
é a Certificação Digital. Recurso que é um validador 
seguro de processos, que antes não eram possíveis 
de serem executados sem a presença física do ou-
torgante. Assim, vários procedimentos burocrá-
ticos foram evitados, e o investimento realizado 
na obtenção da certificação, transformou-se em 
economia para empresários e gestores de todos os 
tipos e tamanhos de empresas.

O contador Rogério Heinzzen, que há 15 
anos atua na área, mostrou seu ponto de vista. “A 
inovação tecnológica mudou totalmente, e muitas 
situações melhoraram, como sistemas que tem 
tratamento melhor de informação”, disse. Porém, 
o contador comenta que com a tecnologia, o 
governo acabou criando diversas ações que difi-
cultaram a vida do contador. “Há 10 anos era muito 
mais tranquilo do que é hoje. O problema é que 
hoje as informações são voltadas para o fisco, não 
para os clientes. São muitas obrigações acessórias. 

Pode-se dizer que hoje trabalhamos 70% para o 
fisco e 30% para o cliente. E deveria  ser o contrário. 
A nossa classe reclama do volume de obrigações  
acessórias. Isso é a nossa pedra no sapato”, avalia.

Governo busca arrecadar 
mais e apertar o cerco 
contra a sonegação
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Tecnologia

O Sistema Público de Escrituração Digital 
(Sped), mais a adoção da NFe são os grandes 
aliados do governo na guerra contra a sonegação 
e pelo aumento da arrecadação, pois de modo 
geral, consistem na modernização da sistemática 
do cumprimento das obrigações acessórias, trans-
mitidas pelos contribuintes às administrações tri-
butárias e aos órgãos fiscalizadores,  ao mesmo 
tempo, tornou-se uma tremenda dor de cabeça 
para os profissionais das áreas fiscais e contábeis 
de empresas de todos os portes.

Alguns especialistas chegam a afirmar que 
num futuro próximo, o processo de autuação fiscal 
será em grande parte automatizado, sendo que as 
mesmas poderão ser enviadas para os contribuin-
tes de forma sistêmica, sem a influência direta de 
um auditor. Melhor não pagar para ver!

De um lado temos as exigências governamen-
tais e dos clientes, de outro as necessidades das 
empresas de contabilidade em atender toda essa 
demanda. É aí que entram em cena os fornecedores 
de tecnologia aplicada ao mundo contábil. 

Essas empresas estão atentas a todo esse  
movimento, e apresentam regularmente novidades 
que buscam apoiar tanto no atendimento às obri-
gações, quanto em recursos que supram os desejos 
dos clientes.

São desde soluções que agilizam as rotinas 
de registros, controles, relatórios, e disponibili-
zação de documentos online, até as integrações 
com as bases do governo. A promessa é de ajuda 
às empresas contábeis e seus clientes na tomada 
de decisões cada vez mais rápidas e apoiadas em 
dados confiáveis, afinal, ambos são responsáveis 
por essas obrigações.

Extrai dos sites dos órgãos 
governamentais as CND - Certidões 
Negativas de Débitos de forma 
automática. O sistema salva a CND 
e deixa disponível para impressão e 
avisa as que estão irregulares.

Questor CND

Reconhece os XMLs recebidos nas 
contas de e-mail e permite com que 
os escritórios importem os arquivos 
diretamente para os sistemas 
Folhamatic. A ferramenta mantém as 
NF-es organizadas e a Integração entre 
Empresas e Escritórios Contábeis.

Folhamatic Dropdrive NF-e 

Totalmente refeito, conta com uma 
nova apresentação e com uma central 
de notificações, recurso desenvolvido 
para gerenciar o relacionamento com 
o cliente (CRM) com mais facilidade.

SCI Visual Administrador Web 7.00a

Tem como objetivo gerenciar todas 
as atividades periódicas de uma 
empresa de contabilidade. Além de 
emitir relatórios e gráficos sobre 
o andamento de cada atividade o 
sistema avisa o usuário sobre o início 
e vencimento de suas atividades.

Domínio Processos

Solução que oferece aos profissionais 
da área contábil a facilidade no 
processo de integração de dados 
FISCO/CONTÁBIL. Escrituração e 
armazenamento de NF-e em tempo 
real, independente do volume emitido 
pelos clientes.

Consisanet EDI

O eSocial é o novo paradigma do SPED 
que afetará os colaboradores, gestores 
e postura empresarial. Ele modificará 
a forma de atuação de cada um. A 
JB Software lançou o protótipo desta 
funcionalidade, antes de o governo 
liberar o ambiente validador.

JB eSocial

Sistema do tipo SaaS para validações 
semelhantes às que o FISCO realiza em 
seus arquivos de SPED, FCONT e NF-e. 
Aponta inconsistências e orienta a 
equipe fiscal as correções  que devem 
ser efetuadas.

Quirius Sped auditor

Fornecendo “otimização”
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SESCON/SC

Presença SESCON/SC

Santa Catarina 

01/04/2013 -  Eugenio Vicenzi assume a 
presidência do SESCON/SC, substituindo 
Elias Nicolleti Barth que passou a atuar como 
Superintendente do Instituto FENACON.

Caçador 

Setembro 2012 - 
Inaugurada a sede do 
escritório regional do 
Sescon/SC de Caçador.

Chapecó 

Outubro 2012 - 
Concretizada parceria 
com Faculdade 
Empresarial de Chapecó 
para transmissão de 
cursos via antena.

Aconteceu 

São Miguel do Oeste

Curitibanos

Lages

Araranguá

Chapecó

Concórdia

Joaçaba

Videira

Caçador

Canoinhas

Xanxerê

(49) 3621 4701
certificado.smo@sesconsc.org.br 
Nereu Antônio Mazzutti - (49) 3621 0485 

(47) 3433 9849
suporte@sesconsc.org.br
Jandival Ross - (49) 3245 1311

(49) 3225 2921
certificado.lages@sesconsc.org.br 
Jonas Wolff  Filho - (49) 3222 6990

(48) 3524 4228
certificado.ararangua@sesconsc.org.br 
Jervison Luiz Martinelli - (48) 3522 1836

(49) 3328 5229
certificadodigital@sindicontcco.com.br 
Avaci Gazoni - (49) 3322 5766

(49) 3444 6129
certificadodigital@netcon.com.br 
Artemio Ortigara - (49) 3442 3741

(49) 3522 6556
certificado.jba@sesconsc.org.br 
Nelson A. Quioca - (49) 3522 0922

(49) 3533 0011
certificado.vda@sesconsc.org.br 
Cladi Ana Frozza Vescovi - (49) 3246 2783

(49) 3567 9124
certificado.cdor@sesconsc.org.br 
Claudinei Bertotto - (49) 3561 0700

(47) 3622 6006
certificado.canoinhas@sesconsc.org.br 
Jorge Nelson Stocker - (47) 3622 3060

(49) 3433 2333
certificado.xxe@sesconsc.org.br 
Volmir Farina - (49) 3445 4215
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SESCON/SC

São Bento do Sul  

Julho 2013 - Buscando 
integrar e mostrar as 
ações da entidade, 
a cidade recebeu o 
presidente do Sescon/SC.

Joinville 

Maio 2013 - SEF e 
Entidades Contábeis 
lançam cartilha 
com sugestões 
sorbre "Operação 
Concorrência Leal"

Lages 

Outubro 2012 - 
Promovido o jantar 
com contadores para 
apresentar os benefícios 
do Sescon/SC.

Itajaí 

Agosto 2013 - Reunião 
colegiada com os 18 
diretores regionais do 
SESCON/SC, durante a 
XXVIII Contesc.

Canoinhas 

Março 2013 - Diretor 
regional Jorge Stocker, 
ministra palestra sobre 
“Operação Concorrência 
Leal”

Jaraguá do Sul

Itajaí

Balneário Camboriú

Brusque

Rio do Sul

Tubarão

JoinvilleSão Bento do Sul

(47) 3276 0236
certificado.js@sesconsc.org.br
Ademir Orsi - (47) 3373 0905

(47) 3241 0325
certificacacao@intersindical.com.br 
Renato Calda - (47) 3348 4101

(47) 3268 0136
certificado.bc@sesconsc.org.br 
Silvio Ribeiro - (47) 3367 5523

(47) 3355 0550
certificado.brusque@sesconsc.org.br  
Onildo José Pereira Jr. - (47) 3351 1975

(47) 3525 5489
certificacao@sindicont.org.br 
Délci Tamanini - (47) 3531 6900

(48) 3626 2837
certificacao@tubanet.com.br 
Patrick Fontana Nandi - (48) 3625 0264

(47) 3433 9849
suporte@sesconsc.org.br 
Cristiane Rosa

(47) 3626 3834
certificado.sbs@sesconsc.org.br 
Francisco Jochen - (47) 3633 4119

Certificação Digital Antena
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Artigo

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), 
instituído oficialmente em 2007, mas em processo 
de implantação desde 2005, é um instrumento de-
senvolvido pela Receita Federal do Brasil (RFB) e 
autoridades tributárias estaduais com o objetivo 
inicial de combater a sonegação e, simultaneamen-
te, reduzir o peso da burocracia sobre as empresas.

Juntamente com outras tecnologias, ele tem 
se demonstrado bastante eficiente no combate à 
sonegação. Números não faltam para comprovar 
esta realidade. O índice da “economia subterrâ-
nea” medido pela Fundação Getúlio Vargas, por 
exemplo, caiu de 20,4% do PIB em 2005 para 16,6% 
em 2012. 

Mas será que as tecnologias tributárias vêm 
obtendo o mesmo sucesso no quesito redução da 
burocracia? O relatório “Doing Business 2013: Re-
gulamentos Inteligentes para Pequenas e Médias 
Empresas” do Banco Mundial, apresenta um ranking 
de 185 países onde o Brasil obteve a posição 130 
em “facilidade para fazer negócios”. 

Desempenho fraco para quem se orgulha de 
estar entre as sete maiores economias do planeta, 
convenhamos. O mais grave é estarmos perdendo 
posições nos últimos anos. No relatório de 2012 
ocupávamos a 126ª colocação, e em 2011 fomos o 
número 120.

Dos 10 indicadores analisados pelo Banco 
Mundial, o Brasil apresenta o pior desempenho 
em “pagamento de impostos” (156ª). Esse quesito 
é resultado da análise de três medidas: Total Tax 
Rate (mede a carga tributária em relação ao lucro 
comercial), Tax Payments (reflete o número total de 
impostos e contribuições pagos); e Time to Comply 
(mensura as horas por ano necessárias para se 
preparar, registrar e pagar impostos).

Pois foi essa medida que levou nosso país a 
uma situação tão ruim, com o total de 2.600 horas/
ano mensurado para uma empresa-modelo, a fim 
de que mantivesse sua conformidade tributária e 
trabalhista.

O mais decepcionante é que desde 2003, 
quando o “Doing Business” foi criado, as mesmas 
2.600 horas/ano permanecem constantes. Quer 
dizer, mesmo com toda a tecnologia tributária de 
hoje, manteve-se inalterado o custo de conformi-
dade.

Nos 10 anos do “Doing Business”, 180 
economias implementaram cerca de 2.000 
reformas. Dois terços delas concentraram-se na 
redução da complexidade e do custo dos processos 
regulatórios. O próprio relatório aponta a clara 
relação entre a regulamentação mais simples e 
resultados econômicos, tais como crescimento de 
empregos e criação de novas empresas.

Em outras palavras, quase duzentos países já 
descobriram que fantasias tecnológicas e fórmulas 
mirabolantes não substituem a coragem de realizar 
reformas. E mais, a justiça tributária só é possível 
eliminando a complexidade legal que propicia a 
sonegação e a corrupção. E o Brasil, quando final-
mente aprenderá essa lição?

* Roberto Dias Duarte é administrador de 
empresas, escritor e membro do GT Tecnologia da 
Informação do CRC-MG.

Uma lição ainda 
por aprender
Roberto Dias Duarte* 
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Informe

Contadores podem atuar como 
correspondentes do Badesc Fácil
Profissionais recebem remuneração por 

operação contratada nesta modalidade de crédito. 
Já está em operação, de forma inédita em Santa 

Catarina, uma linha de financiamento pela internet 
que facilita o acesso ao crédito empresarial para os 
catarinenses, o Badesc Fácil. Outra novidade é que 
os escritórios de contabilidade cadastrados podem 
atuar como correspondentes do Badesc, auxiliando 
os clientes interessados em financiamentos nesta 
modalidade.

O principal benefício para os profissionais cre-
denciados é a remuneração de 0,75% do valor do 
contratado, por operação contratada. Entre os profis-
sionais credenciados está Alcides Oelke, da Conexo 
Contabilidade. “Pelo que tenho conhecimento, o 
Badesc é o único banco a remunerar os contadores. 

É um reconhecimento pelo nosso trabalho”, avalia 
Oelke.

O valor concedido varia de R$ 15 mil a R$ 100 
mil e o pedido pode ser feito de qualquer lugar, 
de qualquer cidade, sem a necessidade de ir até 
o banco. Basta acessar www.badescfacil.com.
br. Desde a implantação, em janeiro deste ano, a 
Agência de Fomento de Santa Catarina já financiou 
R$ 4,6 milhões.

“Esta linha de crédito é realmente simples e fácil 
de ser acessada. As taxas e os prazos são bastante 
atrativos na comparação com outros bancos”, 
comenta Oelke. Para remunerar os contadores, o 
Badesc abre mão de uma parte do lucro, pois não há 
custos adicionais para os empresários que fizerem a 
operação por meio dos escritórios de contabilidade. 
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Gestão de Pessoas

Não é só por bons salários
Empresas buscam diferentes formas de benefícios 

para manter os melhores profissionais
Por Luiz Fernandes

Diminuir a rotatividade de funcionários, 
aumentar a produção e os lucros são alguns dos 
objetivos de qualquer executivo empresarial. Mas 
para conquistar esses pontos a tarefa não é fácil 
em um mercado onde os profissionais estão cada 
vez mais exigentes.  Afinal, o que faz as pessoas 
trocarem tanto de emprego? Falta de motivação, 
salários baixos, busca por novos desafios? 

Em junho de 2013, o (CAGED) Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados divulgou o número 
de admissões e demissões do mês. Avaliando as 
cidades de Joinville, Jaraguá do Sul, Chapecó, 
Lages e Itajaí foram contratadas 21.456 pessoas e 
demitidas 20.582, totalizando uma rotatividade de 
42.038 trabalhadores em um mês. 

Agora imaginem a quantidade de empresas 
que terão de treinar novos trabalhadores. Além 
disso, a produção diminuirá, 
pois o novo funcioná-
rio precisa se adaptar ao 
emprego e tende a produzir 
menos. A alta rotatividade 
traz prejuízos financeiros, por 
isso é importante controlar o 
indicador de turnover (custos 
com recrutamento, seleção e 
treinamento).

Desta forma, os gestores estão aprimorando 
os conhecimentos para com a peça fundamental 
das organizações: o funcionário. Investir em um 
processo seletivo bem estruturado é um bom início 
para encontrar uma pessoa que permaneça por 
mais tempo na empresa.

Mas as organizações precisam apressar o 
passo. Segundo um estudo realizado pela consul-
toria global de gestão de negócios Hay Group, em 
parceria com o Centre for Economics and Bussiness 

Research (CEBR), a previsão é que até 2014, mais 
de 160 milhões de trabalhadores devem trocar de 
empresa, em todo o mundo.

Para não fazer parte destas estatísticas, muitas 
empresas já oferecem diversos benefícios que 
agregam valores e seduzem os excelentes profis-
sionais. Como por exemplo, investir em qualifica-
ção profissional e apresentar um plano de carreira, 
visando atender as necessidades de auto-estima e 
auto realização. 

Formada em Administração de empresas, pós-
graduada em gestão empresarial e com mestrado 
em educação, a Secretária de Gestão de Pessoas da 
Prefeitura de Joinville, Rosane Bonessi, disse que o 
gestor precisa avaliar a atuação de seus funcioná-
rios, entender o que cada um pode oferecer e qual 
é a área que possui mais habilidades.

“Você só consegue a 
motivação do colaborador 
e diminuir a rotatividade a 
partir do momento que o 
funcionário enxergar que ele 
é importante para a empresa. 
Eu sempre digo: pessoa certa 
no lugar certo, com a fer-
ramenta certa. Nem todas 
as pessoas se motivam por 

dinheiro. Tem gente que prefere trabalhar em uma 
empresa onde o clima organizacional é melhor, 
mas ganhando menos”, avalia.

Crescimento profissional e a 
qualidade de vida 
Muitos especialistas indicam que é necessário 
investir na capacitação dos profissionais. Oferecer 
um plano de carreira é importante para alimentar 

Alguns dos benefícios que o  

SESCON/SC proporciona aos 

colaboradores de seus associados

 Cursos presenciais e online  
de atualização e formação; 

 Plano de saúde corporativo;
 Auxílio alimentação;
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Fatores que motivam na 
carreira (média)

Fonte: Catho

seus objetivos. Mas é necessário que este plano 
seja claro, bem elaborado e mostre o porquê da 
promoção do trabalhador, pois isso pode gerar in-
satisfação de outros funcionários.

Fatores como assistência médica, odontológi-
ca e benefícios para a prática esportiva também são 
importantes, pois proporcionam qualidade de vida. 
É claro, que todos esses benefícios só são importan-
tes com um salário dentro dos padrões, pois esses 
itens são incrementos para manter os melhores e 
mais motivados profissionais.

Para a Rosane, se o funcionário estiver 
motivado e feliz, a empresa só tem a ganhar. Ela 
diz que a motivação tem a ver com necessidade, 
por isso é tão importante um simples elogio para 
um bom trabalho executado, entre outros atos que 
podem incentivar.

“A própria psicologia diz que ninguém motiva 
ninguém. Não podemos motivar, mas podemos 
criar incentivos para as pessoas, e esses incentivos 
nem sempre são financeiros. Às vezes, se você criar 
um bom ambiente e sabe ouvir seu funcionário, já 
é um ponta-pé para essa questão de incentivo. O 
funcionário não pode se sentir só um número para 
a empresa, ele precisa se sentir parte da empresa. 
Comprometimento não se exige, você consegue 
através do envolvimento das pessoas", finaliza. 

8,6

* Quanto maior o nível hierárquico, 
maior o grau de motivação

Ter bom relacionamento com as pessoas com quem trabalha

Ser reconhecido como um bom
profissional pelo chefe e/ou subordinados

Trabalhar com pessoas que 
admira e respeita

Fazer o que gosta *

Ter desafios constantes *

Ter voz ativa junto ao chefe *

Ter flexibilidade horário *

Possibilidade de coordenar/gerenciar 
pessoas *

Participar nas decisões 
estratégicas da empresa *

Enriquecer acúmulo de
dinheiro e bens *

Ter liberdade/autonomia de ação

Possibilidade de crescimento na empresa

8,4

8,0

8,0

7,6

7,5

7,3

7,2

7,2

7,0

6,7

6,1
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Saúde

para esquecer um pouco dos problemas e ter bons 
momentos de lazer.

“Penso que a área Contábil esteja entre as 
que possam gerar um grau de estresse maior. Claro 
que já passei por momentos de estresse, muitas 
vezes, da mesma forma que um médico, um en-
genheiro, um policial, um artista. Mas não fico “es-
tressado” por qualquer coisa. Por isso, é pilotando 
que “esqueço da vida”, até porque, se pensar em 
problemas a 90 km por hora chegando na curva, é 
pancada certa”, brinca.

Roberto ainda dá dicas sobre seu estilo de vida 
compartilhado com o filho.  “Para os colegas que 
queiram experimentar o ‘remédio’, sugiro começar 
pelos ‘indoor’. É um bom exercício, pois a adrena-
lina é muita e o kart é uma boa válvula de escape”, 
frisa Roberto “Pai”.

Iniciativas que fazem a diferença
Para melhorar a qualidade de vida só depende de você

Pai e filho compartilhando paixões

O contador Roberto Wuthstrack e seu filho (futuro 
contador) Roberto W. Junior são exemplos claros da 
importância de se praticar um esporte, o kartismo, 
como forma de evitar esses males.

Para não cair nesta, o conselho que pai e 
filho dão é simples: correr de kart. São inúmeras 
as vantagens: ajuda a manter autoestima, deixa a 
pessoa mais confiante para vencer os desafios do 
dia a dia, além de aliviar o estresse acumulado.

“A preparação física é de suma importância 
para o automobilismo, pois trabalha muitos grupos 
musculares do corpo. Sempre procuro praticar 
corrida de rua para melhorar a condição física. 
Nas provas tipo Endurance (são corridas de longa 
duração em que os pilotos da equipe se revezam 
na pilotagem), já cheguei a perder 4kg em um dia”, 
enaltece Roberto Junior.

Essa paixão pelo automobilismo começou aos 
7 anos, quando Roberto “Pai” presenteou seu filho 
com um kart.  E o garoto fez do seu lazer um projeto 
de vida. Além de estudar para ser um contador, ele 
também é um dos destaques nas pistas: Foi 3º lugar 
no Brasileiro de 2012 e neste ano campeão da Copa 
Sul.

Já Roberto Wuthstrack compete apenas no 
amador.  Tudo começou com uma brincadeira há 15 
anos, quando ele e outros contadores de Joinville 
resolveram se reunir para correr de kart.  Com muito 
prazer, ele diz que o automobilismo é o “remédio” 

Uma dica de Pai e Filho

Sedentarismo, estresse, ansiedade, má ali-
mentação e consequentemente problemas de 
saúde estão muito inseridos no mundo contábil. 

Uma recente pesquisa feita pela revista norte
-americana Health, mostrou que entre as dez pro-
fissões mais propícias à depressão, o setor contábil 
está em 9ª lugar. Para mudar é necessário atitude.
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Saúde

O Projeto Pense Magro é um programa psicológico, 
que tem como objetivo desenvolver habilidades de 
pensamentos e comportamentos que conduzirão 
as pessoas a se manterem magras. 

No total, são realizados 10 encontros, uma vez 
por semana, com duração de 90 minutos. 

A proposta do programa é ensinar aos par-
ticipantes como enfrentar situações difíceis que 
cercam o processo do emagrecimento. 

Programa idealizado pela Psicóloga Karina 
Viana Pereira, psc.karina@gmail.com

Desde 2003 o SESCON/SC adotou a 
ginástica laboral, atividade bastante 
popular entre as empresas contábeis.

 Lidar com a vontade/desejo de comer; 

 Lidar com sentimentos de frustração, 
ansiedade, desânimo e injustiça; 

 Descobrir os reais motivos que a levarão 
a alcançar sua meta de emagrecer; 

 Desenvolver uma dieta com hábitos 
saudáveis, adotando o estilo de vida que 
desejar; podendo inclusive incluir suas 
comidas prediletas; 

 Descobrir o que são os pensamentos 
sabotadores e como eles interferem no 
alcance de sua meta de emagrecer; 

 Resolver problemas do dia a dia; 

 Reduzir o estresse; 

 Manter um peso ideal.

Pense magro Objetivos do Programa: 
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As belezas de 
Treze Tílias
Por Luiz Fernandes

As férias de fim de ano estão chegando, mas você 
já pensou onde irá passar seus dias de lazer com a 
família? Praia, hotel fazenda, algo do gênero? Um 
lugarzinho de Santa Catarina pode ser uma boa 
opção para se buscar tranquilidade e o descanso 
esperado.

Localizada a 470 km de Florianópolis, no meio 
oeste do estado, a cidade chamada Treze Tílias, 
possui menos de 10 mil habitantes, mas está cheia 
de ingredientes de beleza, cultura e  arquitetura, 
que poucas cidades no país podem enaltecer.

A cidade mais austríaca do Brasil, foi fundada 
em 13 de outubro de 1933, quando o então Ministro 
da Agricultura da Áustria, Andreas Thaler, trouxe 
para a região o primeiro grupo de imigrantes aus-
tríacos. Decidido a fazer um programa de coloni-
zação para contornar a grave crise econômica que 
antecedeu a Segunda Guerra Mundial.

O mentor da criação desta cidade, porém 
teve uma história triste. Ele faleceu dois anos após 
fundar a cidade, em uma morte trágica. Ele e os 
homens da comunidade estavam construindo 
uma ponte, e numa noite de chuva, o padre tocou 
o sino da igreja para que os moradores fossem 
ajudar a impedir que os alicerces da ponte fossem 
levados pela correnteza. Nessa situação, o ministro 
Thaler foi atingido por um tronco em sua cabeça e 
levado pela correnteza. Seu corpo só foi encontra-
do três dias depois, mas sua alma permanece viva 
na cidade como o grande fundador deste pedaço 
austríaco. 

Porém, o Ministro deixou um legado e as 
tradições vivas, já que vários grupos, na maioria ori-
ginários do Estado do Tirol, na Áustria, juntaram-se 
a estes pioneiros nos anos seguintes, formando na 
nova terra, uma próspera comunidade. 

Conhecida como o Tirol Brasileiro, devido seus 
valores culturais e artísticos, a cidade também é 
conhecida como a Capital Catarinense dos Escul-
tores e das Esculturas em madeira.   A arquitetura 
típica dos Alpes, o idioma, a gastronomia, a música, 
a cultura e o folclore fazem uma típica cidade 
austríaca em pleno território brasileiro.

“Treze Tílias é um pedacinho da Áustria em 
solo catarinense. Quase todas as construções 
têm uma torre e um galo, símbolo da disposição 
do tirolês para o trabalho. A tradição artística está 
presente no dia-a-dia e nos principais eventos do 
município, em animadas festas populares e nos 
grupos folclóricos”, disse a Diretora de Turismo de 
Treze Tílias, Manuela Rodrigues. 

Lazer

Fachada da Prefeitura Municipal de Treze Tilias, 
Foto: Divulgação
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Lazer

O pedacinho da Áustria em verde e amarelo mantém 
costumes pra lá de atrativos.  Diversos monumen-
tos, como parques do Imigrante e dos Sonhos dão 
um toque especial para quem deseja conhecer a 
cidade. Espalhados pela cidade, também existem 
vários hotéis, além de pousadas e outros meios 
alternativos de hospedagem como casas particu-
lares.

Além disso, festas tradicionais levam muitos 
turistas para conhecer a cidade. Em fevereiro, é 
realizada a Semana da Escultura. Em junho, a 
Semana de Manifestações Artísticas e Culturais e 
o Festival Gastronômico. Também acontece a Tiro-
lerfest, que este ano será de 04 a 13 de outubro e 
comemora os 80 anos de Imigração Austríaca. 

“Treze Tílias é uma cidade encantadora.Fui 
para lá em uma excursão e me surpreendi com 
o lugar. É uma cidade linda, tranquila, em que 
somos muito bem recebidos e ainda podemos nos 
integrar com uma cultura diferente da nossa. Eu 
recomendo”, disse a engenheira, Letícia Paz.

Mas a cidade não é feita só de esculturas e 
casa bonitas. Ela também conta com um parque 
aquático, que  é a Termas de Treze Tílias. O parque 
possui uma área de 15.000 metros quadrados. 
Oferece ao seu visitante: rampa molhada com rio 
lento, piscina coberta (com aquecimento), aulas de 
hidroginástica e natação, boliche e pizzaria, com 
telão e som ambiente, piscinas adultos, restauran-
te e lanchonete, salão de eventos, sala de jogos, 
toboáguas, sauna úmida, quadra de areia, piscina 
infantil, loja, aluguéis de bóias, trilha ecológica e 
churrasqueiras.

Os atrativos A cidade é pequena, mas riquíssima em 
detalhes que revelam sua tradição e costumes. 
“Conhecer Treze Tílias é estar em contato com uma 
cultura rica em detalhes e com um povo hospita-
leiro que sente orgulho em preservar suas raízes”, 
finalizou a diretora de Turismo. 

Assim é Treze Tílias, uma cidade cheia de 
atrativos que somente quem conheceu sabe das 
belezas deste local encantador. 

A cidade é rica em detalhes que revelam sua tradição e costumes 
Foto: Divulgação

Florianópolis: 470 km

Lages: 220 km    

Chapecó: 190 km

Joinville: 397 km

Rio do Sul: 252 km

Jaraguá do Sul: 373 km

Itajaí: 402 km

Localização: Meio Oeste do 

Estado de Santa Catarina

Fundação: 13/10/1933 

Emancipação: 29/04/1963

Gentílico: Trezetiliense 

População: 7 mil habitantes 

(Área urbana: 4.117; rural: 1.524) 

Altitude: 840 metros 

Temperatura: Mínima -5°C | 

Máxima 40°C 

Rodovias: SC 454 | SC 303 

Área do município: 177,8 Km² 

Empresas contábeis: Seis

Regional Sescon: Joaçaba

Distância de cidades catarinenses

Estatísticas da cidade

Diretor da Regional: 
Nelson Antônio Quioca

Treze Tílias conta com seis empresas 
contábeis, atendidas pela regional 
Joaçaba do SESCON/SC
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Web

 Livraria ContábilSC: Uma parceria com 
a Editora Juruá, uma das maiores empre-
sas de geração de conteúdo impresso para 
o mundo contábil, proporciona a aquisição 
de livros, de forma online e com descontos 
de 10% sobre qualquer obra. 

 Webrádio: através de uma programa-
ção 24x7, a Webrádio informa, entretém 
e se relaciona com seus ouvintes. A rádio 
pode ser acessada diretamente no site 
www.portalcontabilsc.com.br ou através 
dos aplicativos para serem usados nas 
plataformas iOS (iPhone/iPad) ou Android. 

 Indicadores Econômicos: O Portal 
agrega a todos os seus usuários os últimos 
indicadores econômicos, com informações 
sobre Câmbio, Inflação e Taxa Selic.

 WebTV: A geração contínua de vídeos 
com entrevistas, cobertura de eventos e 
programas especiais, é uma das marcas do 
Portal Contábil SC. Acesse e assista nossos 
conteúdos.

 Calendário de Cursos e Fiscal: Os usuá-
rios do portal podem em um único local, 
conhecer todas as obrigações fiscais e as 
oportunidades de melhorarem o conheci-
mento sobre diversos temas relevantes.

O projeto que nasceu com a missão de unir a 
contabilidade catarinense em torno de um único 
veículo de comunicação, estará em fevereiro de 
2014 completando 5 anos de atuação. O Portal 
Contábil SC,  proporciona a seus usuários uma série 
de serviços, que buscam agregar valor ao dia a dia 
dos profissionais e acadêmicos que acessam o site. 

Portal Contábil SC
Há 5 anos agregando valor

www.portalcontabilsc.com.br
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A FENACON CD lançou o programa “Fidelida-
de PRIME”,  o contador poderá acumular pontos e 
trocar por diversos produtos, basta comprar o certi-
ficado digital através do site do SESCON/SC.

No final de cada compra o contador terá 
duas opções: acumular pontos ou ganhar 5% de 
desconto além dos 10% já oferecido para os asso-
ciados e seus clientes. 

Para efetuar o cadastro, acesse: 
www.sesconsc.org.br/certificacaodigital e clique 
no link localizado no rodapé da página.

Mais informações:
certificacaodigital@sesconsc.org.br  
ou (47) 3433-9849

 Certificados Digitais
 Cursos Unifenacon via satélite
 Cursos presenciais SESCON/SC
 Mensalidade associativa
 Contribuição Sindical

Produtos disponíveis para troca:

Certificação Digital SESCON/SC
Acumule pontos e troque por produtos

SESCON/SC
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SESCON/SC

 Consultoria tributária e jurídica com Informe 
Lex, Minieri & Barreiros e Prince Assessoria 
Fiscal;

 Desconto nos seminários via satélite da 
Unifenacon, nos cursos do Projeto Educação 
Continuada e de outros parceiros;

 Desconto na aquisição do Certificado Digital

 Acesso aos Convênios Uniodonto e Unimed;

 Acesso Sistema Questor CND.

 Acesso aos convênios Vistra, BPNC, 
Cooper Card, e ITC;

 Agenda fiscal via e-mail, mensal;

 Informativo Portal Contábil SC, diário, 
via e-mail;

 Acesso Seguro Responsabilidade Civil 
Profissional.

Além de oferecer uma série de benefícios, o SESCON/SC atua nas mobilizações e lutas em favor do 
segmento empresarial contábil e de assessoramento. 

Fortaleça a entidade que lhe representa, associe-se ao SESCON/SC

Associado SESCON/SC
Conheça os benefícios



25

Sem investimento Inicial, você só paga um 
pequeno valor mensal;

Hospedagem do site em servidores 
exclusivos, e já contemplado no serviço 
mensal;

Pacotes de serviços de e-mail e uso de 
espaço em disco;

Liberação de novas funcionalidades para 
garantir constante inovação;

Atualização remota do conteúdo do site;

Suporte online.

Alguns Benefícios

Notícias PC-SC Rádio Contábil SC TV Contábil SC

Simule seu novo site em: www.facesaas.com.br 

Seu site agregando valor para você e seus clientes!

Web  |  Multimídia  |  e-Learning  |  Design Grá�co 47 3425.8228
comercial@facedigital.com.br

Uma solução completa, com os principais recursos para que sua empresa 
tenha a melhor solução em site, apresentando-se ao mercado de forma 
profissional e, principalmente, agregando valor aos seus clientes.

E ainda compartilhe em seu site, os conteúdos gerados para o 
Portal Contábil SC através dos 3 canais:
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