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INTRODUÇÃO
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O cenário brasileiro é de mudanças
contínuas impulsionados pelas novas
tecnologias e também pelos conturbados
tempos que vivemos, em decorrência da
pandemia do coronavírus. As rotinas de
nossas vidas foram significativamente
alteradas, tanto no plano pessoal quanto
no plano profissional.

É exatamente no contexto dessas
alterações das nossas rotinas
profissionais que se verifica a relevância
das entidades representativas de classe,
sempre prontas para apoiar e auxiliar
aqueles que integram seus quadros a
vencerem as inúmeras dificuldades
advindas dessas situações inesperadas.

Como referência no setor, o Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito
Santo (SESCON/ES), tem cumprido com afinco o seu
papel institucional, buscando as melhores soluções
para a relação de empresários e a sociedade.
Acreditamos e investimos no ciclo da educação
continuada e da atualização constante.

A pandemia está marcando uma fase de mudança em
nossas vidas, levando a uma reestruturação das rotinas
que implicam novos hábitos. Os escritórios devem
buscar melhorias na gestão, implantar novas
tecnologias, capacitar constantemente sua equipe e
entender que viveremos em um novo normal onde
mudar é preciso.

A existência e a manutenção do SESCON/ES depende
desse movimento associativo que é norteado pelo
espírito coletivo e do bem comum, que busca o
fortalecimento das empresas de serviços, bem como
para prestar todo o apoio e suporte aos empresários
em momentos de adversidades, como este que
estamos vivendo no ano de 2020.

Nas próximas páginas veremos de forma clara e
objetiva as principais ações e estratégias abraçadas
pelo SESCONES durante o ano e, em cada passo é
notória a preocupação constante em manter nossos
associados sempre informados e atualizados das
mudanças que ocorrem no universo empresarial. A
busca incansável de firmar parcerias nas esferas
públicas e privadas para defender e fomentar os
interesses de seus associados, que são peças
fundamentais na construção e desenvolvimento do
País.



PALAVRA DO PRESIDENTE
Elido Emmerich Firme

A mensagem é de gratidão e otimismo.

2020 ainda não acabou, mas, é inevitável não fazer uma retrospectiva do que
aconteceu até aqui. Foi um ano muito difícil, de superação e, principalmente, de
gratidão. Tivemos que nos reinventar, fazer adaptação de rotinas, conciliar trabalho 
e vida doméstica, vivenciando tudo em um mesmo ambiente. Pessoas foram
privilegiadas ao manter seus empregos na crise, trabalhando em casa. 
Mas, o momento é de FÉ.

Fé na vida. Esperança de dias melhores.

Nosso agradecimento aos associados e colaboradores do SESCON-ES que confiaram no
trabalho desta diretoria que trabalhou de forma incansável para superar todos os
desafios de 2020.

Vamos seguir em frente! Que 2021 seja um ano de superação!



Gestão Institucional
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05

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo foi fundado em 1993 sob
a denominação de SESCON/ES e, desde então atua como representante legal das
empresas de serviços do Estado do Espírito Santo.

Filiado a FENACON (Federação das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas) e tendo como confederação a CNC
(Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), o SESCON/ES
defende os interesses jurídicos e legislativo de seus representados e, através da união e
cooperação de todos os integrantes, concede voz ativa a toda a categoria.



Missão
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Defender os interesses das categorias representadas de
maneira responsável e transparente, sendo reconhecido
por sua atuação e seu comprometimento perante a
sociedade, seus associados e representados.



Visão
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Atuar com responsabilidade, de forma
harmônica e integrada aos anseios da
categoria, servindo de referência ao
sistema sindical, pela
representatividade alcançada,
influência exercida e pela aplicação de
um modelo de gestão.



Valores
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• Valorização dos associados e representados;
• Ética;
• Coletividade;
• Transparência;
• Desenvolvimento profissional;
• Responsabilidade social e ambiental.



PESSOAS
Diretoria Executiva 2018-2022
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Elido Emmerich Firme - Presidente
Tania Regina Gobbette Marques - Vice-presidente Administrativo
Tullio Venturim Silva - Vice-presidente Financeiro
Tamara Silva Daielo - Diretor Tesoureiro
Mario Zan Barros - Diretor Secretário
Antônio Celso de Almeida - Diretor de Pesquisa e Informação
Carla Cristina Tasso - Diretor Técnico Científico
Fábio Henrique Telles de Sá - Diretor Recreativo Cultural
Miguel dos Santos Costa - Diretor de Ética Profissional
Laudenete Trezena - Diretor de Ação Social
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Diretores Suplentes
Roberto Schulze
Flavia de Souza Verdan Bruske
Raquel Cristina Nicolau Barbosa
Claudio Monteiro Rodrigues
Maurilio Correia Santana
Fabio Campagnoli
 Evaldo Bortolini
Marcelo Nader Rosalem
 José Alvair Coradini
 Marcos Antônio de Oliveira
 Paula Nazareth Koehler.



Conselho Fiscal  
ES
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Efetivos
Antônio Juliano da Silva
Dilson Evangelista Pereira
Walterleno Maifrede Noronha

Suplentes
José Maria Hupp
Sebastião Coelho do Prado
Marcelo Tadeu Ciuffi Munhão



CONSELHO
CONSULTIVO
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Haroldo Santos Filho – Presidente Gestão 1998 a 2000;
Rider Rodrigues Pontes – Presidente Gestão 2004 a 2006;
Jacintho Soella Ferrighetto – Presidente Gestão 2007 a 2009 e 2010 a 2013;
Dolores de Fátima Moraes Zamperlini – Presidente Gestão 2016 a 2018 e 2018
a 2019;



Equipe
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Gerente Executivo - Adaman Teles; 
Administrativo – Jaisa Klein;  
Comunicação – Lucas Nascimento;
Certificação Digital – Francielly Santos



VANTAGENS E
BENEFÍCIOS
• Acesso ao banco de currículos;
• Assessoria Jurídica;
• Campanha Coleta de Lixo Eletrônico;
• Certificado Digital com descontos especiais para associados;
• Convênio com instituições de ensino (Estácio, Faserra, Rede Damasio de Jesus,
Faculdade PIO XII).
• Convênio com o SESC;
• Convênio com SENAC – descontos especiais;
• Cursos de capacitação e atualização profissional com 50% de desconto;



VANTAGENS E
BENEFÍCIOS
• Desconto em diversas instituições parceiras – Clube+ FENACON e Convênios;
• Divulgação da empresa associada no site do SESCON/ES;
• Exames admissionais e demissionais gratuitos – Parceria Ampemes;
• Grupo de Whatsapp das empresas associadas;
• Locação de salas com desconto de 50%;
• Participação em ações sociais;
• Participação em palestras, reuniões e encontros empresariais;
• PQC – Programa de Qualidade Contábil;
• Representação em conselhos e comissões de trabalho em entes públicos e
privados
• Utilização de salas de apoio na sede do SESCON/ES;



AÇÕES DE
REPRESENTAÇÃO

Defender os interesses das categorias
representadas é a principal atividade
do SESCON/ES e em 2020 mesmo com
a pandemia foi um ano record de ações
de representação realizadas pela
diretoria. 

Reunião Ordinária da Diretoria

Reunião Secretaria de educação – Projetos

14/01/2020

05/02/2020
MAIS DE 100 AÇÕES
REALIZADAS EM 2020



Reunião da Diretoria 

11/02/2020

COMISSÃO  DE
TRABALHO -

PQC 2020



ES
REUNIÃO DE POSSE DO
PRESIDENTE DO SESCON E
AESCON ELIDO EMMERICH FIRME 

Sescon/ES

Sistema e Recursos para Novos Funcionários 03



Reunião da Diretoria

Reunião da Diretoria

BPO Financeiro e seus Atrativos

Live do Youtube do Sescon/ES

Reunião Ordinária da Diretoria do
Sescon/ES

Live do Youtube do Sescon/ES

SESCON/ES 
ADEQUANDO AO NOVO NORMAL
O ano de 2020 foi um ano bem complexo para todos, e o Sescon/ES buscou adequar
suas atividades a nova realidade mundial. Diversos reuniões e palestras online. 

ES



AR AESCON/ES

Direto do conforto de sua casa!

O Sescon/ES, para sua segurança e conforto, nada
mais, nada menos que buscou levar o certificado
digital para seus clientes no melhor do conforto de
sua casa, com segurança , praticidade e agilidade,
em menos de 5 minutos.

No instuito de comercializar certificado digital,
surgiu então Ar Aescon/ES, separando assim a
receita  e suas funcionalidades, entregando o melhor
para seus clientes e associados.



AR AESCON/ES



O Escritório Virtual Work Aescon-ES proporciona à sua empresa uma imagem
corporativa através da profissionalização da infraestrutura, além da melhor
localização da Grande Vitória. Oferecemos planos flexíveis para atender
diversos profissionais autônomos e de empresas, dimensionados para cada
tipo de necessidade.

WORK AESCON



ES Escritório Virtual



O programa realizado pelo SESCON/ES que visa
fortalecer e reconhecer as organizações contábeis do
Estado do Espírito Santo, pelo trabalho desenvolvido em
prol da melhoria da gestão e aumento dos resultados. A
gestão pela excelência é uma forma consistente de
garantir a sustentabilidade das organizações, diante de
um mercado cada vez mais competitivo e exigente

1.

Sescon/ES 20



O Centro Especializado em Mediação e Arbitragem, foi criado pela AESCON/ES
com o objetivo de oferecer uma estrutura que viabilize uma solução alternativa
de resolução de conflitos.



Conheça nossas câmaras Setoriais



DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
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Em tempos de pandemia, 2020 foi um ano diferenciado
para todo o mundo. Projeções e planos foram
rápidamente interrompidos . O setor de eventos teve um
impacto significativo, entretanto, ferramentas tecnológicas
conseguiram nos ajudar a cumprir com as diretrizes da
entidade, que é o de fornecer capacitação e
desenvolvimento profissional .

34 CURSOS – PRESENCIAIS
 469 INSCRITOS

13 TRANSMISSÕES ONLINE
 1.900 VISUALIZAÇÕES



ESSESCON/ES
Periodo Pré-Pandêmia
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LIBERDADE
ECONÔMICA

FORMAÇÃO DE ANALISTA
FISCAL



Lives do Sescon/ES

O Sescon/ES, abraçou de vez a idéia de
estar transmitindo e levando o seu
conteúdo  para o conforto de sua casa.

O sescon/ES, também buscou oferecer as
melhores dicas para superar a dificil
situação que o país se encontrava , assim
mantendo as atividades de maneira
segura e inovadora.

Sescon/ES 30



Curso Sped ECD 2020

Devido a pândemia que afetou a todos de
surpresa, o Sescon/ES optou por está
realizando lives para continuar ainda a grade de
cursos.

LIves  Youtube

O sescon/ES  buscando sempre se atualizar e
visualizando a  situação a qual o Brasil e o mundo
se encontrava, deu um passo a frente junto á
tecnologia e investiu em  transmissões, desta
forma,  contribuiu com diversas lives em seu
próprio canal no Youtube.



CURSO SPED
FISCAL

Sescon/ES16

Com a volta dos eventos
presenciais, o Sescon/ES, se
mobilizou para trazer os melhor
conteúdos de forma que ainda
sim, fossem tomado os cuidados
necessários para a segurança dos
participantes.

21/10/2020



ASSESSORIA DE IMPRENSA
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MÍDIA IMPRESSA MÍDIA ELETRÔNICAMÍDIA TV
42 públicações
R$ 430.648,57 

2 públicações
R$ 471.038,57

56 públicações
R$ 40.390,00

R$ 942.077,14



ASSESSORIA DE
IMPRENSA
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PROGRAMA ES 1ª EDIÇÃO – PROGRAMA TV GAZETA – 09 DE NOVEMBRO DE 2020

Nó de Gravata



ASSESSORIA DE
IMPRENSA
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ES
Ação Social
Arrecadação de Doação para Asilo Avedalma

O Sescon/ES promoveu a campanha de arrecadação de suprimentos  para o Asilo Avedalma localizado
em Cariacia/ES.



I

YOUTUBE
SESCON/ES

seson/es

50 INSCRITOS

162 INSCRITOS.

INÍCIAMOS 2020 COM 

 HOJE SOMOS 



A Rede Social mais utilizada no mundo virou uma ferramenta de
negócios para as empresas.

Hoje com  2.328 seguidores o SESCON/ES já realizou 502 publicações
na rede.

INSTAGRAM @Sescon.espiritosanto



@Sescon.espiritosanto



@Sescon.espiritosanto



O Sescon/Es, tomou a iniciativa de levar cursos e palestras através de
plataformas digitais como o Podcast para plataformas de distribuição
de áudio.

Os Podcas, são retirados diretamente das lives do canal no youtube do
Sescon/ES, se encontra com aproximadamente 4 episódios de Podcast
já disponíveis no spotify.

PODCAST DO
SESCON/ES

sescon/ES



O Sescon/Es, busca sempre está interagindo nos meus digitais de
comunicação, desta forma, estar presente em uma das maiores Plataformas
de comunicação do mundo é essencial. O Twiter do Sescon/ES, possui uma
vasta gama de informações referente a tudo que acontece na entidade. 

TWITTER
@SESCON/ES

@Sescon.espirito santo



 O Facebook do Sescon/ES, possui uma vasta gama de informações referente
a tudo que acontece na entidade e no meio contábil.

Hoje temos  1.701 pessoas que estão seguindo e 1.631 pessoas curtem página
totalizando 3.332 expectadores.

FACEBOOK
DO SESCON/ES @sescon.espiritosanto



Somos novos no Linkedin! 

A rede social possui  22 conexões.

LINKEDIN
DO SESCON/ES Sescon Espirito Santo



O Sescon/Es, Através do E-mail Relay, busca levar o conteúdo de cursos,
eventos, palestras, Informações de segurança e muito mais. Desta forma
todos cadastrados no banco de dados do Sescon/ES, pode estar por dentro
de tudo que ocorre no Sescon/ES, agregando valor ao cliente e associado.
  
São 7 mil  e-mail´s  cadastrados.

EMAILRELAY
DO SESCON/ES



ES Se Adequando A LGPD

Com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, foi necessário se
adequar ao novo normal, buscando sempre a proteção e a trasnparencia
de seus clientes!



SESCON/ES
2020
"Que o próximo ano seja ainda mais promissor!

ES
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