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Introdução
A Contabilidade, isto é, noção de conta, é tão antiga quanto a origem do Homo Sapiens. Na literatura disponível há sinais de sua existência 4000 a.C. Frederico Melis, citado por Leonardo Fibonacci em sua obra “Líber Abaci”, evidencia o limite entre a era da
Contabilidade antiga e da Contabilidade moderna, isto em 1202.
Entretanto, Frei Luca Pacioli, publicou, em Veneza, por volta de 1494, em italiano, uma
obra que veio facilitar muito o entendimento da Contabilidade, “Summa de Arithmetica,
Geometria, Proportioni et Proportionalita”, na qual destaca para a história da Contabilidade, o “Tractus de Computis et Scripturis”.
Muitas outras obras foram publicadas por grandes pensadores das Ciências Contábeis, ao
longo dos anos, até chegar aos nossos dias, quando estamos vivenciado a introdução das Normas Internacionais de Contabilidade - IFRS (International Financial Reporting Standards) que
transformaram as Demonstrações Contábeis, em uma espécie de partitura musical, quando
mais de cento e vinte países já adotaram o sistema como instrumento de informação, permitindo aos estudiosos harmonização completa no entendimento dos seus conceitos para a tomada
de decisão de seus negócios.
Assim, desde os primeiros dias em que nos estabelecemos para servir aos nossos clientes,
nos idos de 1965, não deixamos de nos atualizar para acompanhar a evolução da profissão. E
o trabalho tem sido volumoso!
Hoje, olhando para traz, vemos quantas mudanças aconteceram: dos assentamentos em
livros, através da gelatina, para o Sistema Público de Escrituração Digital - Sped; das máquinas “Remington e Facit” para os modernos computadores, com sistemas de processamentos de
dados integrados; das obrigações acessórias em papel para o trabalho executado nas nuvens.
Quanta mudança!
Nesta obra que editamos ao completar 50 anos de atuação no mercado, registramos parte
de nossa luta e enumeramos as conquistas obtidas por nossa empresa e também pelas empresas clientes, às quais temos nos empenhado para dar condições de se desenvolverem gerando
empregos e produzindo riquezas e renda.
Domingos Orestes Chiomento 			
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Agradecimento
Ao comemorar o Jubileu de Ouro da DOCCIN, olhamos para traz e vemos que
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nossos trabalhos, dando o oxigênio que toda empresa necessita.
Ao longo destes cinquenta anos, nossas famílias, muitos amigos e parceiros cooperaram durante a nossa jornada, nos ofereceram sua inestimável colaboração e energia,
contribuindo para o sucesso. A todos os nossos agradecimentos.
Finalizando, não podemos deixar de registrar a oportunidade que as entidades da
classe contábil, no final deste livro nominadas, nos deram durante toda esta caminhada, capacitando-nos para melhor prestarmos os serviços aos nossos clientes.

Domingos Orestes Chiomento
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Capítulo 1

Como tudo
começou
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Foto: Instituto João Goulart
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Com 16 m2, a primeira sede da DOC foi
inaugurada em 1965

A segunda sede da DOC possuia 36 m2 e foi
instalada em 1968

História e Vida

C

omo a materialização de um sonho, muitas empresas são concebidas
primeiramente na cabeça de seu fundador, depois se instalam, oferecem bens ao mercado, produtos ou serviços, se desenvolvem, geram
empregos, distribuem riquezas, consolidam a marca, tornam-se respeitáveis e algumas até indispensáveis àqueles que utilizam os bens que produzem.
Com a DOC Contabilidade não foi diferente: a empresa vinha sendo gerada nos
anseios profissionais do contador Domingos Orestes Chiomento desde os primeiros
anos de sua juventude, mas sua criação foi impulsionada em 1964, no auge da crise
oriunda do golpe de Estado que mudou a história política, econômica e social do Brasil.
A empresa com o nome de Escritório Contábil DOC foi legalmente constituída no dia
5 de junho de 1965 e nasceu como fruto da necessidade de sobrevivência e também da
realização de um sonho, acalentado durante toda a vida produtiva de seu criador.
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A terceira sede da DOC tinha 60 m2, em
1970

Padre Egidio Atílio Battocchio, Elio
Rambaiole, Bruno Saule Pedro
De Martin e Domingos Orestes
Chiomento (da esq. para a dir.),
durante a inauguração da terceira
sede da DOC

Depois passou a se chamar DOC Assessoria Contábil e Fiscal, hoje DOC Contabilidade Empresarial. Como diretor e fundador da DOC Contabilidade, Chiomento
reconhece: “Percebemos, ao longo dessa caminhada de 50 anos, que somos agraciados
pelas bênçãos do Criador em razão de tudo o que nos aconteceu. Começamos em casa,
em junho de 1965, com uma mesa, uma máquina de escrever e uma calculadora, que
fazia apenas as três operações, soma, subtração e multiplicação.”
Naqueles dias de março de 1964, muito conturbados, que culminaram com a renúncia do então presidente da Repúbica Jânio Quadros, o jovem Chiomento atuava como
contador da empresa Canzi S/A, fábrica de caixas de rádio e televisão, sediada na cidade de São Caetano do Sul, com 120 empregados. Enquanto isso, o País amargava um
período de recessão, inflação alta, fechamento de empresas, dispensa de funcionários
em massa e a implantação do regime de ditadura militar. Como ainda não existia a lei
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, as empresas que permaneciam
em atividade começaram a dispensar seus funcionários, primeiramente aqueles que
recebiam menores salários e com pouco tempo de serviço, depois os médios e, em
alguns casos até os postos mais altos; outras concediam férias coletivas ou individuais
aos empregados que tinham direito. Enfim, todas as empresas, independente do porte
ou segmento procuravam se adequar para sobreviver aos árduos tempos.
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Em 1978, o escritório contábil
DOC inaugurou sua nova sede
na Rua Chamantá, com 250 m2

A atual sede da DOCCIN,
com 1.200 m2, na Avenida
Paes de Barros
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Em 2007, o escritório ampliou
as intalações localizadas na
Rua Chamantá, em razão do
crescimento da empresa

Fachada da DOCCIN na
Rua Chamantá
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A DOCCIN é uma das maiores
empresas de Contabilidade do
País, se não pelas estatísticas,
mas com certeza pela
infraestrutura, tecnologia e
capital intelectual

Com a Canzi S/A não foi diferente: a fábrica precisou reduzir a jornada de trabalho
em razão da diminuição do número de pedidos, e passou a trabalhar quatro dias por
semana, depois três. Neste cenário, Chiomento, que já atuava na empresa há mais de
quatro anos, resolveu fazer um acordo com o seu patrão, uma pessoa muito dinâmica,
empreendedora, visionária, mas que também estava refém daquele quadro. “A situação me incomodava porque eu estava envolvido no processo, e ainda continuava na
empresa, então propus um acordo: solicitando que ele pagasse parte do meu salário
e me deixasse com as tardes livres. Ele aceitou e assim fizemos por cerca de um ano.
Para complementar minha renda, fui ao mercado buscar clientes externos e comecei a
trabalhar em casa, em regime de freelancer”, conta.
Quando a economia voltou à normalidade, com a retomada do crescimento,
em 1965, já no regime militar, sob o comando do general Humberto de Alencar
Castello Branco, as empresas retomaram suas atividades, e o dono da Canzi convidou Chiomento a voltar a trabalhar em tempo integral. Nessa época o contador
já prestava atendimento para cinco clientes no período da tarde e foi obrigado a
recusar a oferta.
“Vejo nessa situação claramente a mão de Deus atuando ao meu favor, porque
logo que eu reduzi minha jornada de trabalho recebi um convite para fazer a Contabilidade do Hospital São Caetano, por indicação de Narciso Ferrari, outro contador
amigo. Foi uma oportunidade de ouro, o hospital é uma entidade sem fins lucrativos,
mas logo aceitaram a minha proposta, e, juntamente com a equipe interna, fomos
colocando a Contabilidade em dia. Continuei atuando como freelancer no Hospital,

18
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por 15 anos, de 1965 a 1980. Guardo essa experiência, com muito carinho e gratidão,
primeiro porque foi um escape para aquele momento da minha vida, depois porque
fiz e conservo amigos lá até hoje, que me telefonam em ocasiões especiais, me convidam para eventos, enfim, foi uma fase gratificante.”
Com cinco anos de atividades a empresa contava com sete funcionários e possuía
uma sede própria, na Vila Prudente. Nessa ocasião resolveu fazer uma negociação de
irmão para irmão, de pai para filho, e abriu a sociedade entre dois dos sete funcionários, nos quais se incluíam Elcio Pereira da Silva e Valdemar Justino. “Eles se entusiasmaram e começamos a tocar, juntos, o negócio”, relata Chiomento. Hoje a DOC
Contabilidade é uma das maiores empresas de Contabilidade do País, se não pelas
estatísticas, mas com certeza pela infraestrutura, tecnologia e capital intelectual.
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Evolução dos logotipos da DOCCIN

1965

1978

1998

2004

2010

2012

Revendo seu planejamento estratégico para os
próximos cinco e 10 anos, a DOC enxergou, por
meio de sua diretoria e estrategistas, a oportunidade de ampliar os seus serviços, oferecendo ao mercado uma consultoria integral de negócios, tendo
como base a Contabilidade, e atualizando a marca
com o nome DOCCIN – DOC Consultoria Integral
de Negócios.
Para garantir a qualidade de seus serviços em todos os processos, em 2006 ingressou no programa
de Qualidade para Empresas Contábeis – PQEC,
instituído pelo Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Pericias, Informações e Pesquisas no Estado de São
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Paulo - Sescon-SP, que tinha sido implantado pela
Entidade em 2005, tornando-se um dos primeiros
escritórios de Contabilidade a obter a certificação
no País, sendo que mantém o selo de qualidade por
nove anos consecutivos.

Os sócios, Domingos Orestes
Chiomento e Elcio Pereira
da Silva trabalham juntos há
45 anos fazendo da DOCCIN
uma referência, em termos de
empresa contábil

Além das atividades contábeis, a DOCCIN atua
no campo de consultoria nas áreas tributária, fiscal
e de recuperação de impostos, o que tem garantido significativas receitas para as empresas clientes.
Além de manter a UNIDOCCIN, universidade corporativa sem fins lucrativos, voltada a promover
cursos de complementação profissional aos colaboradores, aos clientes e seus funcionários e ao mercado em geral.
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Domingos Orestes
Chiomento
Materialização
do sonho

“A

ntes mesmo da crise de 1964, estava latente nos meus sonhos ter um escritório de
Contabilidade, porque sou oriundo da profissão. Quando jovem eu trabalhava com
o professor Massayuki Nakagawa, na Piace Industrial, ele era o controller da empresa
e eu seu auxiliar, era faturista. Nisso uma colega me convidou para trabalhar com o
seu noivo, em um pequeno escritório de Contabilidade. Falei com o Massayuki que gostaria de me desenvolver na profissão e ele me liberou. Lá permaneci por dois anos e aprendi o ofício. Aos 18 anos eu
já era técnico em Contabilidade, mas precisei interromper minhas atividades profissionais para servir
ao Exército. Passado esse período, voltei a atuar na Contabilidade, alimentando o meu desejo de um dia
montar o meu próprio escritório”, esclarece Domingos Orestes Chiomento.
Foi assim que, aos 25 anos de idade, já casado com Nanci Alvares Chiomento, a qual lhe presenteou
com quatro filhos, Cleber, Carla, Egle e Erika,conseguiu realizar o antigo sonho e montar o seu modesto
escritório, sozinho, no quarto de um dos filhos. Suas atividades profissionais se fincaram na filosofia
que absorveu de uma placa gravada no granito, na sede de um banco que frequentava na Rua Sete de
Abril, que sentenciava: “Poupar é semear prosperidade”.
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“Assim, aos poucos, guardando e fazendo, chegamos aonde estamos. Mantenho essa filosofia comigo até hoje. Sempre falo para os meus filhos terem
o cuidado de guardar parte dos seus ganhos, fazerem uma reserva, porque o
fortalecimento financeiro diminui grandemente os temores e traz a liberdade
necessária para as ações.”
Motivar pessoas e fazê-las participar do seu sonho também foi outro desafio: “Após cinco anos de atividades, percebi que não conseguia mais conduzir o
escritório sozinho, era muito trabalho. Muitas vezes precisava sair para visitar
os clientes e quando retornava o serviço estava parado”. Assim, resolveu dividir
responsabilidades com a equipe criando a figura de sócios, membros que tirou
do próprio quadro de funcionários.
“Essa atitude foi um despertar para o comprometimento”, confessa
Chiomento, dizendo que depois começou a incentivar o pessoal a fazer cursos,
participar de eventos, manter-se atualizado com todas as mudanças da legislação empresarial brasileira que exige constante aperfeiçoamento. “Mantemos
essa premissa até os dias de hoje e creio que ela é uma das razões pelas quais as
pessoas permanecem conosco. É uma forma de fidelizar o comprometimento
da equipe com o trabalho. Incentivando os colaboradores a ganhar mais e assim
a terem os benefícios do sucesso por meio da meritocracia. Sem incentivos é difícil manter as pessoas perto de você”, comenta. Outra característica intrínseca
da DOCCIN é a manutenção da clientela.
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Aos 25 anos de idade,
Domingos Orestes
Chiomento realizou um
antigo sonho e montou
o seu próprio escritório

Cerca de 60% dos clientes atuais têm mais de 20 anos de Casa, sendo que
a grande maioria está na empresa desde o seu início e muitas delas nasceram
contabilmente pelas mãos da DOCCIN. Domingos Chiomento não sabe bem
explicar esse fenômeno, mas conta que quando jovem leu “A Lei do Triunfo”, de
Napoleon Hill, livro composto por lições que ensinam como ser bem sucedido
em diferentes ramos de atividade e ficou extremamente impressionado. “As lições básicas contidas nessa obra, as quais partem da premissa de que o sucesso
é determinado pelo esforço individual, nortearam meus passos para a vida.”
Quanto ao futuro da DOCCIN, Chiomento argumenta que o propósito é dar
continuidade a uma empresa sólida e bem conceituada no mercado, e para isso
já está preparando a sucessão empresarial, que deverá ser concluída até o fim
de 2015. Uma vez findo o processo, assumirão o comando da empresa a contadora Carla Alvares Chiomento e o contador Marcio Lério da Silva. “Estamos
fazendo essa transferência de forma muito profissional, de maneira serena e
bem estruturada,” disse o empresário.
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O que é ser um
contador
Quando Domingos Chiomento intentou montar
o escritório de Contabilidade, escutou por diversas
vezes pessoas lhe aconselhando que o contador trabalha muito e ganha pouco. “E hoje, ouvimos que
contador trabalha muito, tem muita responsabilidade solidária, é cobrado pelo Estado e pelo cliente.”

Ilustração

“Quando falha na execução do trabalho origina
multas, paga juros. Tudo isso é verdade, mas ainda
assim, eu vejo que a Contabilidade, não a operação
em si, mas o seu resultado e análise, são de extrema
importância para o desenvolvimento das empresas e
do País”, complementa Chiomento.
Hoje, ao participar das entidades assistenciais de
maneira voluntária, o contador percebe quanta contribuição é possível dar pelos conhecimentos adquiridos ao longo do tempo como gestor e empresário.
“Portanto, o contador do futuro é o profissional de
hoje, que executará um papel de consultor em todas as
áreas. Ele tem de olhar, falar e orientar”, enfatiza.
As ações voluntárias, voltadas a beneficiar a sociedade, também fazem parte da história da DOCCIN
desde os primeiros anos de sua existência. Atualmente a empresa presta serviços para 13 instituições beneficentes.
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Luca Pacioli foi um monge franciscano e
célebre matemático italiano; é considerado
o pai das Partidas Dobradas
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Divulgação CRCSP

Domingos Orestes
Chiomento e o governador
do Estado de São Paulo
Geraldo Alckmin, presente
na posse à presidência do
CRCSP, gestão 2010-2011

Contribuição à classe contábil
e à sociedade
Chiomento sempre atuou de forma singular nas entidades contábeis. Iniciou essa
trajetória na Região Leste de São Paulo. Pelo muito que a Contabilidade tem influenciado em sua vida, ele tem uma dívida de gratidão para com a classe e jamais se
negou a se dedicar pessoal e profissionalmente à profissão. Como uma das mais expressivas lideranças contábeis do Estado, atuou em várias entidades da categoria, em
especial no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRCSP a
quem dedicou preciosos anos de sua existência.
Um fator importante e impulsionador para o seu sucesso junto à sociedade e à
classe contábil foi sua atual esposa, Maria das Graças de Souza Chiomento, com
quem se casou anos após o falecimento de sua primeira esposa.
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O frei Tadeu Camargo
abençoou o teatro Prof.
Hilário Franco, espaço
inaugurado pelo CRCSP,
durante a gestão 2010-2011,
presidida por Domingos
Orestes Chiomento

Entrou para o CRCSP no ano de 1993, na condição de conselheiro suplente, depois foi galgando
as posições de conselheiro efetivo, coordenador da
Câmara de Registro, Câmara de Desenvolvimento
Profissional, vice-presidente de Desenvolvimento
Profissional, vice-presidente de Fiscalização, vice
-presidente de Administração e Finanças, até chegar
à presidência do Conselho Regional de Contabilidade
do Estado de São Paulo, na gestão 2010 - 2011, período que promoveu intensa movimentação à Entidade.
Pleno de entusiasmo e vigor Chiomento implantou o lema “20 anos em 2”, parafraseando o presidente da República do Brasil, Juscelino Kubitschek,
no período de 1956 a 1960, que tinha como objetivo
fazer o Brasil evoluir 50 anos em 5. Gestão esta que
culminou com a construção de Brasília e a transferência da capital do País do Rio de Janeiro para o Planalto Central. O programa de governo do presidente
Juscelino estava baseado em 31 metas que visavam o
desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando a dinamização do processo de industrialização do País, o que marcou definitivamente a história
do Brasil em meados do século 20.
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Nos dois anos que presidiu o CRCSP, Domingos
Orestes Chiomento fez uma gestão revolucionária,
juntamente com seus vice-presidentes Luiz Fernando
Nóbrega, de Administração e Finanças; Claudio
Avelino Mac-Knight Filippi, de Fiscalização; Gildo
Freire de Araújo, de Desenvolvimento Profissional;
e Joaquim Carlos Monteiro de Carvalho, de Registro,
contando ainda com a participação do diretor
executivo, Edeson Figueiredo Castanho, e da diretora
de eventos, Marlene Pasquinelli. Dentre os vários
feitos em seus dois anos de gestão, inaugurou a nova
sede da Entidade, em comemoração aos 64 anos de
sua fundação, em solenidade histórica no dia 13 de
dezembro de 2010. Evento coroado de êxito e emoção.

A edição do livro do CRCSP
marcou um importante momento da
Entidade ao narrar sua história de
64 anos de fundação

Nesse período, Chiomento visitou as 18 Delegacias
Regionais do Conselho instaladas no Estado de São
Paulo. Em sua gestão, ele também lançou um novo
Portal para a Entidade, com o propósito de intensificar
ainda mais as comunicações com a base de profissionais; lançou o livro “A Coleção de Arte dos Contabilistas”, reunindo parte do acervo das artes expostas no
Espaço Cultural CRCSP; participou das homenagens
feitas pelo Senado Nacional à classe contábil, em alusão ao dia nacional do Contabilista, 25 de abril; lançou
o livro “História do CRCSP” 64 anos.

30

50 ANOS | HISTÓRIA & VIDA

Divulgação CRCSP

O Edifício contador Ynel Alves de Camargo, que ampliou a sede do CRCSP foi
ecologicamente planejado, com moderna estrutura em 7000 m2, abrigando também um
auditório com capacidade para 300 pessoas

Divulgação CRCSP
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Conselho Diretor do CRCSP
na gestão 2010-2011: Claudio
Avelino Mac- Knight Filippi, Luiz
Fernando Nóbrega , Domingos
Orestes Chiomento, Gildo Freire
de Araújo e Joaquim Carlos
Monteiro de Carvalho (da esq.
para a dir.)
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Divulgação CRCSP

Domingos Orestes Chiomento, Luiz Antonio Balaminut, Juarez Domingues Carneiro, Sergio
Prado de Mello e o deputado federal Arnaldo Faria de Sá inauguram o Centro de Memória da
Contabilidade Paulista “Professor Joaquim Monteiro de Carvalho”

Realizou diversas Convenções Regionais dos Profissionais da Contabilidade em
todo o Estado; e, no período de 17 a 19 de agosto de 2011, promoveu com absoluto
sucesso a 22ª Convenção dos Contabilistas do Estado de São Paulo, na cidade de
Santos, reunindo cerca de três mil profissionais de todo o Estado.
Assinou convênio pelo Conselho Regional de Contabilidade com a Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, para colocar à disposição da Fiesp toda a infraestrura do CRCSP. Essa parceria também possibilitou a edição do “Guia do Usuário do
Profissional da Contabilidade”.
Durante a solenidade em comemoração aos 65 anos de instalação do CRCSP, no
dia 13 de dezembro de 2011, Chiomento apresentou à classe contábil e à sociedade
o Centro de Memória da Contabilidade Paulista “Professor Joaquim Monteiro de
Carvalho”, constituído em forma digital, em três idiomas - português, inglês e espanhol - caracterizando um dos mais modernos, inovadores e interativos museus da
profissão no País.
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Paulo Shoueri,
diretor e Paulo Skaf,
presidente da Fiesp,
respectivamente, e
Domingos Orestes
Chiomento, presidente
do CRCSP

Divulgação
CRCSP

Divulgação
CRCSP

O trustee do Iasb, Pedro Malan proferiu a Palestra Magna “O processo de convergência rumo a
um padrão internacional de normas para relatórios financeiros: onde estamos?”, na abertura da
Convenção em 2011
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Domingos Orestes Chiomento e Irineu De Mula, presidente da Academia Paulista de
Contabilidade

Durante os dois anos de seu mandato na presidência
do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de
São Paulo, Chiomento empreendeu uma luta ferrenha para reinstalar a Academia Paulista de Contabilidade - APC, que foi fundada em 1952, pelo professor
Francisco D’Auria, mas que estava inativa há muitos
anos. Ultrapassando diversos obstáculos, a APC foi
reinstalada no dia 11 de novembro de 2011, tendo
como presidente o contador Irineu De Mula e vice
-presidente, Domingos Orestes Chiomento. A solenidade aconteceu na presença de todos os acadêmicos, lideranças contábeis da classe e corpo docente
da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
- Fecap, berço da Contabilidade paulista que, paralelamente comemorou, na ocasião, os seus 110 anos de
vida acadêmica no País.
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Domingos Orestes Chiomento, Marcio Lério da Silva, Gustavo Pereira da Silva, Erika Alvares
Chiomento, Egle Alvares Chiomento Graton, Carla Alvares Chiomento e Maria das Graças de Souza
Chiomento

Em uma ação inovadora e pioneira Chiomento implantou também no CRCSP
o programa de Integração e Capacitação de Delegados do Conselho em julho de
2011, para melhor atendimento aos profissionais da classe no Estado.
Muitos outros feitos registrados nos anais do CRCSP atestam que as metas estabelecidas por Chiomento no início de sua gestão foram cumpridas. Com ousadia
e muito trabalho, contando com a colaboração das equipes internas e da diretoria,
transformou dois anos de realizações em fatos que poderiam ser concretizados em
20 anos.
Chiomento continua atuante como conselheiro do Sindicato dos Contabilistas
de São Paulo – Sindcont-SP, vice-presidente da Academia Paulista de Contabilidade
-APC, conselheiro do Conselho Superior de Economia da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo - Fiesp, e tesoureiro-geral do Círculo de Trabalhadores de
Vila Prudente.
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Elcio Pereira da Silva
Um novo pilar na
construção da DOC

A

DOCCIN crescia e Domingos Orestes Chiomento sentia a necessidade de um parceiro para continuidade dos negócios, foi neste momento que aparece a figura de Elcio Pereira da Silva, que se
tornou seu sócio em 01 de fevereiro de 1971.

Domingos conheceu Elcio em seu cliente: Fanabra Fabrica Nacional de Óleos Brancos, por volta do ano
1969, onde ele desempenhava as funções de encarregado administrativo, acumulando atividades nas áreas:
contábil, fiscal e departamento pessoal.
Por força das atividades profissionais, com certa frequência Domingos visitava a empresa e começou a observar a conduta profissional de Elcio, pautada pela dedicação, capacidade, competência e resolveu convidá-lo
para trabalhar em sua empresa, inicialmente como subcontador, depois como sócio. O profissional Elcio veio
de uma família muito humilde, do bairro do Cambuci – SP. Seu pai, Cezar Pereira da Silva, sempre foi muito
trabalhador e para manter seus quatro filhos, tinha dois empregos. Trabalhava durante o dia na empresa Leon
Caterpillar, sediada no Ipiranga e à noite atuava como lanterninha de um cinema, na Rua Lins de Vasconcelos.

Cezar era filho de portugueses e tinha uma linha de conduta muito rigorosa, e o maior legado que ele deixou
para os filhos foram os princípios de honestidade, de ser trabalhador e de sempre ser justo. Com muito esforço, fez questão de dar o mínimo de estudo aos filhos, formando os quatro no curso técnico em Contabilidade.
Posteriormente, Elcio fez o curso de Administração de Empresas, no Instituto Municipal de Ensino Superior
de São Caetano do Sul.
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Elcio Pereira da Silva celebrou com a equipe DOCCIN a homenagem recebida

Para ajudar no orçamento familiar, Elcio começou a trabalhar com 14 anos, em
um escritório de advogados, situado no centro da cidade de São Paulo. Lá, exercia a
função de office boy. Sempre com o objetivo de progredir, abraçou com muito entusiasmo a chance de trabalhar como auxiliar de escritório na empresa Petroil Lubrificantes, sediada na Avenida Vila Ema.
“Graças a Deus tive a oportunidade de conviver com bons profissionais nessa empresa, os quais me ensinaram os primeiros serviços ligados à Contabilidade. Pouco
tempo depois os diretores abriram uma nova empresa, a Fanabra - Fábrica Nacional
de Óleos Brancos. Fui indicado como assistente e, posteriormente, como encarregado
administrativo dessa nova empresa. Aos 17 anos assumi a grande responsabilidade de
cuidar de toda a parte fiscal, contábil e administrativa da Fanabra”, relembra o diretor.
Naquela época conheceu Domingos Chiomento e também Ivete, que posteriormente viria a ser sua esposa, com a qual está casado há mais de 40 anos e tem três
filhos: Elaine, Marcio e Otavio. Assim, procurava equacionar o tempo e se equilibrar
entre trabalho, estudos e namoro.
Como subcontador da DOCCIN exercia intensas atividades. A empresa crescia a
cada dia, sendo que naquele momento já tinha em sua carteira cerca de 30 clientes.
Entre os demais componentes da equipe, duas pessoas representavam os braços
direito e esquerdo de Domingos Chiomento: Valdemar Justino e Elcio Pereira da
Silva, que o ajudavam na condução do negócio.
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Elcio Pereira da Silva e Ivete Lério da Silva com seus filhos, noras e genro
Acompanhando seus esforços e dedicação, e pretendendo envolvê-los ainda mais
com a empresa, visando ter parceiros bem próximos, Chiomento os convidou para
serem seus sócios. Como não tinham dinheiro para comprar as quotas da empresa,
o contador cedeu a participação na sociedade em troca de suas forças de trabalho.
A sociedade foi proposta em 1971. Como Elcio à época tinha apenas 20 anos, e,
como era menor de idade, precisou ser emancipado pelo pai, para assumir parte da
DOCCIN na condição de sócio. “A vida me ofereceu uma oportunidade de crescimento e decidi ‘subir no trem’. O Valdemar também subiu. Depois de dois anos ele
não se adaptou à sociedade e pediu para se desligar. Eu já era técnico em Contabilidade e estava cursando o primeiro ano da faculdade de Administração de Empresas.
Conhecia Domingos, via sua bondade e honestidade e sabia que poderia confiar nele.
Inicialmente eu fiquei com 40% das quotas da empresa e o Chiomento com 60%
mas, após alguns anos igualamos a sociedade e demos continuidade à nossa luta para
construir a DOCCIN nos moldes que ela é hoje.”
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O ministro e economista Antônio Delfim Netto ao lado de Elcio Pereira da Silva durante o
10º Encontro de Empresários da Zona Leste

Após dois anos de namoro, Elcio pediu Ivete em casamento e firmaram o compromisso, vindo a se casar em 1974. “Ela é o grande presente de Deus que tenho na minha
vida. Compreende e apoia minha carreira como uma verdadeira companheira.”
Hoje, 50 anos após, a DOCCIN ocupa uma área de 1.200 metros quadrados, em
uma das principais avenidas da Zona Leste, a Paes de Barros, 3300, com 70 funcionários, uma marca forte e várias realizações.
“Para contribuir efetivamente com a construção da DOCCIN, não consegui acompanhar o crescimento dos meus filhos. Em tudo, vejo uma enorme participação de minha esposa Ivete, que praticamente ficou responsável pela educação deles. Tenho muito
orgulho de ver que os três são ótimas pessoas, e que constituíram suas famílias dentro
dos princípios cristãos, são igualmente trabalhadores, competentes e esforçados.”
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Elcio Pereira da Silva
tornou-se sócio da DOCCIN
em 1º de fevereiro de 1971,
sociedade que agora será
conduzida pela segunda
geração

Elcio dá uma importância muito grande ao lado espiritual. É membro da igreja
católica, atuando inclusive como catequista em sua paróquia. Em 2012 foi nomeado
pelo Arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Scherer, secretário do Seminário
Missionário Internacional Arquidiocesano Redemptoris Mater – São Paulo Apóstolo. A missão principal do Seminário é preparar sacerdotes para atender os
serviços da igreja no mundo inteiro.
Tanto a DOCCIN quanto suas atividades de responsabilidade social têm contribuído para o crescimento intelectual, pessoal e profissional de Elcio, que atingiu seu
ápice, como principal organizador do Encontro de Empresários da Zona Leste, evento que, em suas 12 edições, reuniu mais de 20 mil empresários.
Os diretores da DOCCIN mantém, desde a fundação da empresa, o princípio de
fortalecer a sociedade, antes de buscar sua realização pessoal. Essa mesma máxima
é válida quando se trata da continuidade do negócio, cuja sucessão está sendo articulada minuciosamente pelos estrategistas Jesus Basílio Sanabria Sierra e Maria de
Fátima Martins, da empresa JC Renovare Estratégia de Resultados.
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Elcio Pereira da Silva dando entrevista durante o Encontro de Empresários da Zona Leste
Além das especializações e competências já descritas, Elcio possui inúmeros cursos
de especialização nas áreas tributária e de gestão empresarial. Participou de diversos
congressos e eventos técnicos estaduais e nacionais. É coordenador do Clube de Empresários do Centro das Indústria do Estado de São Paulo – Ciesp Leste. Ministra palestras de temas contábeis, tributários e de gestão empresarial em entidades de classe.
Escreveu juntamente com Domingos Orestes Chiomento o Manual “Como reduzir a
carga tributária de sua empresa”. Recebeu diversas homenagens, dentre elas: Título de
Companheiro Paul Harris, outorgado pela Fundação Rotária do Rotary Internacional;
Diploma de Honra ao Mérito e Certificado de Reconhecimento Profissional, outorgado pelos Rotary Club de São Paulo – Mooca e Alto da Mooca, respectivamente; e,
Título de Empreendedor da Zona Leste, outorgado pela Associação Comercial de São
Paulo, Distritais Mooca, Tatuapé, Penha e São Miguel Paulista. Ocupou diversos cargos em entidades sem fins lucrativos, dentre elas: presidência da Associação de Pais e
Mestres do Colégio São Miguel Arcanjo e vice-presidência do Conselho Deliberativo
do Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste, da qual foi um dos fundadores.
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Elcio Pereira da Silva
contribuiu de forma
significativa durante
45 anos com Domingos
Orestes Chiomento para a
consolidação da DOCCIN

Em uma visão mais ampla de mercado, Elcio assegura que a empresa de Contabilidade do futuro deverá se direcionar para a consultoria, porque toda a
parte burocrática de apuração e recolhimento de impostos será feita automaticamente, pelos modernos
sistemas eletrônicos implantados nos órgãos arrecadadores. “Vejo na consultoria de gestão de processos
contábeis e tributários um futuro muito promissor
para as empresas de Contabilidade, mesmo porque a
complexidade para apuração dos impostos, por meio
dos programas do Sistema Público de Escrituração
Digital - Sped que inclui a folha de pagamento digital, também conhecida por e-Social, irão aumentar
continuamente, em razão do cruzamento das informações empresariais.”
Esta nova realidade poderá levar muitos escritórios a encerrar suas atividades, por não terem condições de atender a todas as exigências fiscais. “Acredito que o grau de dificuldade será cada vez maior e os
problemas irão surgir lá na frente, com penalidades
pesadas para os contadores e para as empresas clientes que não atenderem plenamente a essas obrigações fiscais e contábeis.”

50 ANOS | HISTÓRIA & VIDA

43

Maria das Graças de
Souza Chiomento
Trabalho como
fonte de superação

“O

trabalho faz bem e nos mantém jovens. Quando uma pessoa ocupa a mente e procura
aprender, além do compromisso de estar sempre bem arrumada para atender clientes
internos e externos, como é o meu caso, suas forças vão se renovando a cada dia.” Assim
acredita uma das associadas da DOCCIN, Maria das Graças de Souza Chiomento, mãe
de três filhos: Janaina, Rodrigo e Jussara.
Por suas inúmeras atividades, Graça que trabalha na empresa há mais de 28 anos, acompanha de perto todo
o movimento do escritório. Além de fazer visitas de prospecção e posterior atendimento aos clientes, exerce
as funções de consultora da área contábil, fiscal e tributária, atuando também no plano estratégico, com foco
dirigido para a área de Contabilidade. Ela iniciou suas atividades na empresa auxiliando na Contabilidade e
elaborando declarações de Imposto de Renda das Pessoas Físicas, principalmente nos meses de março e abril,
período da safra do tributo.
A DOCCIN hoje é uma organização departamentalizada. Desde 1994 a diretoria implantou o regime, em
caráter experimental, de formar células de trabalho, com o objetivo de melhorar o fluxo das atividades. O sistema foi aperfeiçoado ao longo dos anos e atualmente a empresa está dividida nos seguintes departamentos,
todos interligados entre si: Contábil, Fiscal, DP, Arquivo, RH Interno, Financeira Interno, Consultoria, Legal
Societário, Consultoria Fiscal, e a parte de serviços externos.
“Defendo que uma empresa precisa ter núcleos com especialistas nas diversas áreas que a compõem: que
administre, entenda o que é um fluxo de caixa, um planejamento, um tributo. Por isso precisa de uma assessoria
contábil, e nós a auxiliamos.”
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Maria das Graças de Souza
Chiomento realizou palestra
sobre Sped - Impactos e cuidados
a serem tomados, no bairro
de São Mateus, no dia 19 de
setembro de 2014

Os clientes da DOCCIN mantêm uma relação de inteira confiança com a empresa.
“Eles delegam totalmente os seus serviços a nossa equipe, mas, por outro lado, têm
plena consciência de que nós dependemos deles para a apuração dos fatos contábeis.
Principalmente agora com a implantação do programa Sped que exige uma parceria
perfeita entre a empresa e a organização contábil”, comenta a diretora.

Reconstruindo
a vida
Formada em técnica em Contabilidade e com uma experiência acumulada de
mais de seis anos em outra empresa, Graça iniciou sua trajetória na DOCCIN em
1987.“Eu tinha na época 38 anos de idade”, relata a empresária.
Diante desse novo desafio começou a se desenvolver profissionalmente, ingressou na
universidade, na qual cursou Administração Financeira e, posteriormente fez pós-gra-
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Maria das Graças de Souza
Chiomento ministrou palestra
na sede da Ciesp/Sicetel em
28 de maio de 2014

duação em Controladoria e Contabilidade Gerencial.
Soube aproveitar todas as oportunidades de reciclagem profissional e iniciou a sua escalada de crescimento na empresa, obtendo a confiança, o respeito e
a admiração dos diretores. Por tudo isso sente-se feliz com o seu trabalho, sendo grata aos gestores da
DOCCIN pela oportunidade de reconstruir sua vida.
Na parte profissional, Graça continua atuando na
Contabilidade porque ama a profissão. “Ela está no
meu sangue desde que me compreendo por gente.
Quando tinha sete anos de idade o meu padrinho,
que era contador, usava aquelas mesas antigas, enormes, para fazer a Contabilidade, e
eu me sentava do ladinho dele e ficava olhando ele escrever, e achava tão lindo aquilo.
Por admirá-lo demais eu falava comigo mesma: quando eu crescer e for estudar quero
ser contadora.”
A contadora que se mantém atualizada tanto na parte de informações quanto de Tecnologia, faz uma crítica ao sistema: “Hoje, infelizmente, o avanço tecnológico inibiu
o desenvolvimento intelectual dos contadores. Simplesmente o profissional coloca os
dados no programa, e este faz tudo. Esse alto grau de informatização permite que as
pessoas usem menos o raciocínio, em suma, saibam menos. A tecnologia é excelente
para agilizar o nosso trabalho, aquilo que se fazia manualmente, como declarações, registros e outros, hoje basta digitar e pronto. A tecnologia trouxe praticidade, agilidade,
economia de tempo e dinheiro, mas, por outro lado, as pessoas estão se acomodando,
não apenas na Contabilidade, mas em todos os setores”, enfatiza.
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Carla Alvares
Chiomento
Recursos Humanos
dentro da
Contabilidade

C

arla Alvares Chiomento começou a trabalhar na DOC Contabilidade aos 19 anos de idade, contribuindo com seu pai, Domingos Orestes Chiomento, nas atividades contábeis, ao realizar pequenas
tarefas como serviços bancários e administrativos. Hoje, passados 26 anos, já contadora formada,
pós-graduada em Análise de Balanços com Ênfase em Controladoria, está se preparando para assumir a
direção da empresa, juntamente com Marcio Lério da Silva, filho de Elcio Pereira da Silva.

Como já estava fazendo o curso de Ciências Contábeis quando veio para a empresa, passada a fase dos
trabalhos gerais, foi para o departamento financeiro e, na sequência, passou a cuidar dos recursos humanos internos do escritório. No ano 2000, ampliou suas atividades para o departamento de legalização.
Seu novo desafio foi contribuir com o processo de implantação do Programa de Qualidade das Empresas
Contábeis – PQEC, instituído pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoria, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de São Paulo- Sescon-SP.
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A missão de Carla era mapear o escritório no seu
todo, com análise de cargos e salários, elaboração de
manuais dos setores e desempenho, auxiliando também em outros itens para a implantação do Programa de Qualidade na empresa. A iniciativa tinha a
coordenação do consultor Sérgio Constantino, contratado pela DOCCIN para conduzir o processo. “Eu
entrei por essa porta da qualidade para subsidiar a
elaboração do programa com informações sobre o
escritório, e foi ela que me levou ao departamento
de recursos humanos, no qual atuo diretamente hoje,
visto que tenho muita facilidade e gosto de lidar com
as pessoas”, afirma Carla.

Carla Alvares Chiomento
ministrou palestra na sede da
DOC sobre os “Cinco S”, no qual
orientou os colaboradores sobre
a organização no escritório em
04 de março de 2005

“Com bastante humildade e propriedade eu considero que tenho uma inteligência emocional bem
desenvolvida, necessária para trabalhar em uma
empresa familiar, porque as diversas situações que
acontecem todos os dias dentro e fora do escritório
exigem essa habilidade”, admite a diretora.
No Conselho de Governança, Carla apresenta uma
tendência natural voltada mais para as ciências humanas e de relacionamentos. Como foi de certa forma influenciada e direcionada para a profissão pelas mãos do
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seu pai, que lhe ofereceu o primeiro e único emprego,
uniu os dois campos de atuação para o bem do escritório. “Eu costumo dizer que sou abençoada porque Deus
permitiu que eu atuasse na área de Recursos Humanos
dentro da Contabilidade. Minha vocação é para a área
de RH, neste campo sou muito esforçada, estudo, gosto
de gerir pessoas, de gerenciar os conflitos.”
E a vida tomou um rumo certo encaixando tudo
muito bem. Percebo hoje, que o meu lado humano é
muito importante para o desenvolvimento da empresa. Continuo os meus estudos no campo da Psicologia, da Filosofia, da Liderança, porém agora direcionados para a Gestão de empresas.”

Carla Alvares Chiomento ao centro
do Conselho de Governança da
DOCCIN, durante a solenidade de
entrega do Título PQEC de 2008

Carla defende que para exercer a Ciência Contábil
com eficácia é necessário que a pessoa goste da área.
Os que trazem a Contabilidade na veia se adaptam
às novas situações rapidamente, encarando-as como
desafios. Já os que optam pela profissão apenas para
arrumar um emprego, acabam não prosperando.
“Perguntei certa vez para um candidato que pleiteava
uma vaga conosco, porque ele não tinha respondido
determinada questão, e ele simplesmente me dissse
que a máquina faria automaticamente.”
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Marcio Lério da Silva

A CONTABILIDADE
FAZ PARTE DA MINHA VIDA

A

ssim que iniciou o curso técnico em Contabilidade, no Colégio Camargo Aranha, uma escola
muito bem conceituada no segmento contábil, Marcio Lério da Silva, então com 16 anos, começou suas atividades profissionais na DOCCIN, na condição de office boy, ficando encarregado
também de fazer a parte de correspondências, planilhas e outras.
Permaneceu cerca de três anos no Departamento Fiscal, passou um tempo no Pessoal e por último foi
para a área Contábil, o que contribuiu para que compreendesse toda a estrutura funcional da empresa.
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Dentro desta ciranda de atividades, já trabalha na
DOCCIN há 18 anos: “A Contabilidade fazia parte da
minha vida desde a primeira infância. Quando criança nós frequentávamos o escritório para ver nosso
pai trabalhar, e isso sempre me chamou a atenção e
causou admiração. Assim fiz o curso técnico e gostei
bastante e, na sequência, cursei Ciências Contábeis
na Faculdade São Judas e depois pós-graduação em
Controladoria, no Mackenzie.”
Na Universidade percebeu que o aluno que está
atuando na profissão torna-se mais crítico, questiona
mais o professor e o que ele está ensinando. Ele constatou também que a teoria, às vezes, é muito diferente
da prática; e que no conjunto trabalho e universidade, o aluno solidifica os conhecimentos adquiridos.
Apesar de sua vasta experiência nas áreas Contábil
e Fiscal, Marcio Lério da Silva comanda atualmente a
área de Tecnologia da Informação na DOCCIN. “No
ano de 2000 fui estudar em Brasília e quando retornei,
existia uma demanda considerável na área de Tecnologia da empresa, e visando suprir essa lacuna, fiz alguns
cursos de aperfeiçoando para assumir o setor. Atuo
também na área comercial, administrativa do escritório e no atendimento aos clientes, assim como toda
a diretoria, e com isso, tenho conhecimento geral do
que ocorre com a empresa”, contou o jovem executivo.
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Marcio Lério Pereira representou a DOC em
evento no Ciesp Leste, na Mooca
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Marcio Lério Pereira ministrou palestra sobre certificado digital para clientes e colaboradores
da DOC

Com o pai, Elcio Pereira da Silva, Marcio mantém uma excelente relação pessoal
e profissional, porque tem por princípio separar bem as atividades familiares das
empresariais: “Dificilmente nós falamos de assuntos profissionais fora do escritório.
Almoçamos juntos praticamente todos os dias e não tratamos de temas profissionais,
apenas em alguns momentos específicos. Na empresa, existe entre nós momentos
de discussões mais acirradas, mas isso é interno e fica aqui mesmo. São personalidades e posturas totalmente distintas, da Carla, da Graça, minha e, principalmente
deles dois: o Elcio é muito responsável tecnicamente, exige perfeição nos trabalhos e
transmite credibilidade e segurança aos colaboradores e clientes, o Domingos é mais
estrategista, ele não gosta de entrar nos detalhes operacionais, o número final é o que
importa para ele. Mas ambos são entusiastas e dedicados ao negócio. Tudo e todos
acabam se complementando.”
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Equipe coesa e motivada em
busca dos melhores resultados
Oriunda do Projeto Primeiro Emprego mantido pela Legião Mirim da Vila Prudente,
que tem a parceria e o apoio da DOCCIN, Aline Conceição de Macedo integrou-se à
equipe em 2003, como recepcionista, e hoje, passados mais de 12 anos, ocupa o posto
de coordenadora Fiscal da empresa. Há oito anos é responsável pelo setor tributário, o
qual lida com as notas fiscais e com os impostos a serem recolhidos, portanto com toda a
orientação necessária para os clientes atenderem à legislação vigente.
Em fevereiro de 2014, em razão da excelência do seu trabalho e dedicação à empresa, Aline galgou a posição de associada da DOCCIN.
Vindo de uma família muito humilde, Aline teve na DOCCIN a oportunidade de estudar e de se desenvolver profissionalmente. Primeiro fez o curso técnico de Secretariado
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Há 12 anos na DOCCIN,
Aline Conceição de
Macedo começou como
secretária e hoje assume
o cargo de coordenadora
Fiscal da empresa

e, em seguida, formou-se em Administração de Empresas, o que a capacitou para contribuir ainda mais
com o crescimento da DOC. “Quando soube da notícia que de eu seria uma associada da DOCCIN fiquei
imensamente lisonjeada, principalmente em razão de
minhas origens. Comecei a trabalhar aqui com 17 anos
de idade, e fui crescendo na empresa até chegar a ter
essa oportunidade.”
“Hoje, aos 29 anos, considero que o meu crescimento foi muito grande. Verdadeiramente não imaginava chegar aonde cheguei.
Para mim é uma honra fazer parte da história dos 50 anos da empresa e estou
disposta a dar a minha contribuição para a expansão do escritório, consolidando
a projeção e a respeitabilidade que conquistou junto aos seus clientes e a toda a
comunidade local.”
Francine Rillo há nove anos trabalha na DOCCIN. Iniciou suas atividades em
2006 como auxiliar do Departamento Pessoal, hoje ocupa a função de gestora de
RH e também tornou-se uma associada. Como a empresa mantém planos de cargos
e salários, uma de suas funções é fazer avaliações do desempenho dos colaboradores de
sua equipe uma vez por ano, juntamente com a diretora Carla Alvares Chiomento. Mas
a direção da empresa está constantemente analisando o perfil profissional dos componentes, procurando oportunidades de contribuir para melhorar a atuação profissional do time.
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Francine Rillo começou
a trabalhar na empresa
na função de auxiliar de
Departamento Pessoal
e oito anos depois ocupa
o cargo de gestora de
Recursos Humanos na
DOCCIN

Francine é formada em Gestão de RH e atualmente está cursando Psicologia. “A
DOCCIN me incentivou a buscar a minha segunda formação profissional. Isso porque aquele que trabalha com RH precisa ter muita sensibilidade para as relações
humanas. Atualmente eu cuido da parte operacional, mais voltada à organização da
folha de pagamento, admissão, demissão e outras atividades inerentes ao setor. Gosto muito de lidar com as pessoas mas preciso me aperfeiçoar ainda mais nesta área.”
Apesar de ser associada da empresa há um ano e meio, Francine diz que ainda se
vê como colaboradora. “Ocupar essa posição para mim é um reconhecimento, estou
associada a mais de um ano e isso mostra que todo o esforço que faço pela empresa
não é em vão, eles sabem que podem confiar no meu trabalho e que estarei aqui para
continuar a caminhada junto com todos.”
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Trabalhando na DOCCIN
desde 2002, Monica
Santiago de Souza sempre
atuou no setor Financeiro;
hoje é responsável pela
administração das finanças
do escritório

A gestora financeira Monica Santiago de Souza que trabalha na DOCCIN há 13
anos exercendo um cargo de confiança na organização. Sempre atuando no setor financeiro, desde que foi admitida, em 2002, juntamente com seus auxiliares, Monica é
responsável pela administração das finanças da DOCCIN, estando constantemente
atenta ao faturamento e à cobrança dos clientes, além de compor o fluxo financeiro
para a diretoria se guiar na condução do negócio.
“Minha evolução na empresa foi muito rápida e hoje me considero parte da família por todo o tempo de convívio e pelas experiências que passamos juntos. Tenho
muita gratidão pelo reconhecimento do meu trabalho e louvo os esforços da diretoria e a tremenda evolução da empresa. Estou muito empenhada e orgulhosa em
participar desse processo e história de 50 anos da DOCCIN. Espero que o sucesso
seja constante.”
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Capítulo 2

A DOCCIN NOS
SEUS 50 ANOS
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A

o comemorar o seu Jubileu de Ouro pelos 50 anos de existência, a DOCCIN
presenteou seus clientes, aliados e colaboradores com o calendário 2015, que
faz um paralelo das últimas cinco décadas de atividades da empresa com os principais fatos históricos que
marcaram os quase duzentos anos de Independência
do Brasil, inserindo nesse contexto, a relevância da
Contabilidade para o desenvolvimento das empresas
e do País.
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Atribuições da DOCCIN e
da UNIDOCCIN
Com o propósito de buscar a excelência na prestação de serviços nas áreas Contábil,
Trabalhista e Fiscal, aliadas às informações gerenciais seguras a seus clientes, a DOCCIN
é especializada nas seguintes áreas:
- Contabilidade e Controladoria, com ênfase em Contabilidade Gerencial e Societária;
- Gestão Fiscal e Tributária, onde é feito levantamento de créditos fiscais; revisão
de balanços, impostos e declarações; planejamento tributário; cálculo de impostos e
elaboração de obrigações acessórias;
- Gestão de Pessoas, com plano de carreira, cargos e salários; recrutamento, seleção e programas de capacitação; e avaliação de desempenho;
- Gestão Empresarial, com destaque para planejamento estratégico, estudo de
processos e consultoria empresarial com ênfase na sucessão familiar.
A DOCCIN está localizada em sede própria, na avenida Paes de Barros, nº 3.300,
no Bairro da Mooca, com modernas instalações e todo o sistema informatizado.
Atua de forma preventiva e consultiva em relação a todas as demandas contábeis,
empresariais e patrimoniais de seus clientes.
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A visão dos sócios da DOCCIN sempre foi de prestar um serviço avançado, buscando antecipar-se às tendências tecnológicas e humanas. Daí surgiu a necessidade de
desenvolver um Planejamento Estratégico para acompanhar as mudanças de modernização do País.
O primeiro passo foi definir as pessoas chaves que estariam envolvidas nesse
planejamento, para em seguida, utilizando metodologias aplicadas na Europa e nos
Estados Unidos, introduzir o Metasystem 4R, tecnologia esta desenvolvida na Península Ibérica e aplicada no Brasil desde 1991.
A estratégia foi baseada em atrair clientes que culturalmente se propõem estar à frente
de sua concorrência, por isso, o rumo da DOCCIN foi conquistar clientes rentáveis e
competitivos para que juntos possibilitassem o crescimento tanto do ponto de vista do
prestador de serviço, quanto do usuário propriamente dito, balanceando os interesses.
Essa orquestração foi bem sucedida, primeiro pelo total engajamento do Conselho de Gestão da DOCCIN, segundo pela perseverança dos mesmos e terceiro pelo
amor, diálogo e compreensão das pessoas que fizeram e continuam fazendo parte do
processo. A realização deste trabalho está sintetizada numa “pintura” que chamamos
de Mapa Estratégico 2015-2018.
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Inovação na
DOCCIN
Como é de conhecimento do mercado, a DOCCIN sempre foi uma empresa que
esta à frente do seu tempo. Por esse motivo implementou a tecnologia de inovação
APIIA para adicionar valor à própria organização e beneficiar seus colaboradores e,
por consequência, o mercado.
A metodologia APIIA foi utilizada para despertar a mente e concretizar ideias e soluções.
É uma forma criativa de pensar e agir, abaixo descrita:
A – Apreensão é o momento de inquietação. É a percepção de que existe um problema a ser resolvido.
P – Preparação é o levantamento dos dados: ler, anotar, discutir, indagar, armazenar,
explorar, transformando os dados em informações relevantes e conhecimento de
valor.
I - Incubação é quando se processa inúmeras hipóteses na mente dos participantes.
I - Ideias é o momento da iluminação. Ocorre quando menos se espera. Normalmente isso acontece quando não estamos pensando na situação a resolver.
A - Avaliação é a análise dos benefícios e esforços para concretizar a ideia escolhida,
avaliando problemas potenciais e como gerenciar a mudança, visando implantar a
solução que melhora os resultados dos negócios.
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Contribuindo
para a qualificação
profissional
Nos últimos dez anos, a profissão contábil deu um salto enorme de qualidade
e reconhecimento junto às empresas clientes e à sociedade, chegando a alcançar o
cobiçado status da 4ª profissão mais procurada no Brasil. Os dados são do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC o qual informa ainda que nesta última década, o
número de profissionais contábeis aumentou em 28%, chegando em 2014, a atingir a
marca de mais de meio milhão de contadores atuantes no País.
A figura do contador é mundialmente reconhecida como fundamental para a manutenção da saúde financeira das empresas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a
Contabilidade é a segunda colocada no ranking das profissões mais promissoras,
sendo superada apenas por profissionais da área de Tecnologia.
Com a veia social tão aflorada e a eterna preocupação em garantir o acesso a informações aos seus clientes e às empresas da região, a UNIDOCCIN, fundada no dia
27 de fevereiro de 2012, tem desempenhado um significativo papel na formação de
mão de obra qualificada, por meio dos cursos e eventos promovidos aos colaboradores internos e também aos funcionários das empresas clientes.
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Para manter a máxima eficiência no atendimento, a DOCCIN investe constantemente na formação de seus funcionários por meio da UNIDOCCIN, que, aliada à
estratégia e a colaboração permanente de equipes multidisciplinares, tem capacidade
para garantir uma atuação ágil e o melhor resultado possível para o conhecimento
técnico de seus contadores e a demanda dos clientes.
“O trabalho desenvolvido pela DOCCIN voltado à formação profissional é algo
sem precedente no setor e, por isso, os sócios da empresa continuam promovendo
palestras para ajudar o empresariado nas associações comerciais da Zona Leste e cursos gratuitos, nos quais transmitem conhecimento para os empresários sobre Imposto de Renda e outros assuntos pertinentes às empresas de um modo geral”, assegura
Antonio Viotto Netto, presidente da Legião Mirim de Vila Prudente.
Mantendo a filosofia de praticar um intenso trabalho voltado à responsabilidade social, emprestando conhecimentos à sociedade, a DOCCIN sempre procura se agregar
a entidades que atuam da mesma forma, como a Legião Mirim de Vila Prudente, que
tem por missão preparar profissionais para o mercado de trabalho. “Já contratamos
diversos profissionais indicados pela Legião, inclusive mantemos em nossa equipe pessoas que vieram de lá, trabalharam conosco por vários anos, chegando até mesmo à
função de coordenação de células no escritório”, relata Domingos Chiomento.
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Professor Jesus Basílio Sanabria Sierra em palestra nas dependências da DOCCIN para cerca
de 100 pessoas, em 1996

Objetivos da UNIDOCCIN
Promover o desenvolvimento das equipes da DOCCIN, e de outros clientes e parceiros, no que diz respeito às competências e habilidades que agreguem valor à performance das empresas. Transmitir conhecimentos e práticas no campo da Contabilidade Avançada, construindo uma nova Gestão Empresarial, revendo os processos e
utilizando modernas ferramentas e tecnologias de gestão, através de uma Engenharia
de Sistemas.
Ampliar o ambiente de debates e troca de experiências, alinhando todos os envolvidos em torno da realidade brasileira no atual contexto da globalização.
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Proposta
Pedagógica

A proposta pedagógica da Unidoccin é baseada nos seguintes
eixos:
Desenvolver habilidades e aprimorar atitudes;
Interpretar estrategicamente dados contábeis;
Manter o foco na accountability (Confiabilidade da Contabilidade),
visando que os alunos desenvolvam suas competências na
prestação de contas de qualidade aos usuários nas informações
contábeis.
Transmitir uma visão Integral dos Sistemas Econômicos,
Humanos, Tecnológicos e Mercadológicos, conforme Guia Pratico
de Obrigações emitido pelo CRCSP e Fiesp - em dezembro de
2011.
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Massayuki Nakagawa

Jesus Basílio Sanabria Sierra

Maria de Fátima Martins

Doutores, mestres
e especialistas
Metodologia: aulas presenciais nas dependências da DOCCIN ou na sede de
clientes que utilizarem seu Centro de Treinamento. Em caso de desenvolvimento de
conteúdos em plataforma e-learning, haverá possibilidade de estender os conhecimentos para todo o território nacional através do ensino a distância.
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Todas as aulas são dinâmicas através de exercícios práticos e atividades em grupo. Horas
aplicadas em preparação interna: em 2012 foram administradas 4.500 horas de atividades;
em 2013 foram 1.722 horas, e em 2014, 2.100 horas.
Ao longo de 50 anos de atuação, a DOCCIN sempre conectada com as mudanças
na área contábil, tributária, de recursos humanos e gestão, formou seu maior patrimônio: um nome sólido e um corpo contábil de alta precisão técnica, amparado nos
rígidos padrões da ética, qualidade e pontualidade. Sua filosofia está pautada num
trinômio simples: trabalho, qualidade e presteza.

50 ANOS | HISTÓRIA & VIDA

71

Capítulo 3

ENCONTRO DE
EMPRESÁRIOS
DA ZONA LESTE
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Uma página de ouro na
história da DOCCIN

A

DOCCIN crescia a cada dia e ganhava projeção no mercado, mas os sócios Domingos Orestes Chiomento e Elcio Pereira da Silva, tinham o
foco exclusivo na rotina diária da empresa. Certa vez o consultor empresarial David Barghigiani de Moraes os advertiu que deveriam sair, se
lançar, ver o que estava acontecendo do lado de fora.

Isso os motivou a fazerem um curso de “Como Administrar a sua Empresa”,
realizado pela Associação dos Empresários da Pequena e Média Empresa do Brasil
- Adempe, depois participaram de outro treinamento sobre Qualidade Total, promovido pelo Sebrae e concluíram que era de fundamental importância a busca do
conhecimento fora das paredes da DOCCIN, para alcançar patamares mais elevados de sucesso.
Com essa motivação deram início a relacionamentos com várias entidades de classe
da região, como: Associação Comercial de São Paulo, Rotary Club, Clube dos Lojistas,
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, e outras. “Então tivemos a grande ideia e começamos a articular, juntamente com Geraldo Martins
Garcia, que era o presidente do Rotary Club de Vila Alpina, um encontro maior, para
que pudéssemos disseminar conhecimento a todos os empresários da Zona Leste. Inicialmente Vila Prudente, Mooca, Tatuapé, Brás, Vila Formosa, Vila Ema, e posteriormente toda a Zona Leste e outras regiões da cidade.”
Quando da inauguração do auditório da DOCCIN, em 1996, já na sede da Avenida Paes de Barros, ocasião em que promoveram a 1ª Roda Empresarial Criativa,
Domingos Orestes Chiomento e Elcio Pereira da Silva, juntamente com os líderes
Geraldo Martins Garcia, Salomão Gawendo, Maurício Stainoff, Manoel Ishik, David
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Mestre de cerimônias Geraldo
Martins Garcia

Barghigiani de Moraes e Jesus Basilio Sanabria Sierra, tiveram a ideia da criação do
Encontro de Empresários da Zona Leste.
Com o apoio dessas importantes entidades, no ano de 1997, foi realizado o 1º Encontro de Empresários da Zona Leste, organizado pela DOCCIN, nas dependências
do Colégio São Miguel Arcanjo, na Vila Zelina. Na sua primeira edição já sagrou-se
em um inesperado sucesso. Os organizadores imaginavam receber cerca de 150 empresários para debater os temas propostos, mas, para surpresa geral, compareceram
mais de 400 participantes.
“Nós cuidávamos de toda a estrutura do evento, os parceiros davam ideias, alguns
patrocinadores apoiavam a iniciativa, mas a finalidade principal do evento não era
ganhar dinheiro e sim ampliar o conhecimento de gestão dos empresários, fortalecendo as empresas locais. “Muitas vezes tivemos que dispor de recursos da DOCCIN
para garantir a realização dos Encontros”, conta Elcio.
As primeiras edições reuniram empresários mais próximos do círculo de relacionamento da DOCCIN, principalmente os clientes, mas como todos ficavam encantados com a apresentação geral do evento, transformaram-se em multiplicadores de
opinião ao transmitir suas boas impressões sobre o Encontro, o que foi decisivo para
que tomasse vulto, tornando-se conhecido e desejado por todos na região.
Em 1996 quando Antonio Viotto Netto assumiu a presidência da Legião Mirim
de Vila Prudente, conheceu os diretores da DOCCIN, Domingos e Elcio, e ficou sa-
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bendo que eles faziam a Contabilidade da Entidade,
que tem como principal missão preparar jovens para
o primeiro emprego.
No período de 2005 e 2009, Antonio Viotto Netto
assumiu a Superintendência da Associação Comercial de São Paulo - Distrital Mooca, Entidade que
tem mais de 50 anos de atuação com a comunidade
local e, ao mesmo tempo, foi eleito para o segundo
mandato na presidência da Legião Mirim.
Enquanto exercia essas funções, o escritório
o convidou para participar mais efetivamente do
Encontro de Empresários da Zona Leste e assim,
estreitaram uma parceria que permanece por
muitos anos. “Nós tivemos o prazer de colaborar com a DOCCIN na realização dos Encontros
disponibilizando o nosso cadastro e ajudando
na divulgação do evento, além de contribuir indicando potenciais patrocinadores que descem
sustentação econômico-financeira à iniciativa”,
relata o dirigente.
O diretor da Ciesp Leste e diretor da empresa
Inside Comercial e Industrial de Móveis, Claudio

76

Político e economista Aloizio Mercadante
participou do 1º Encontro de Empresários
da Zona Leste, realizado no auditório do
Colégio São Miguel Arcanjo
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Grineberg, também se integrou ao evento e participou de sua organização pelo período de cinco
anos. Ele conta que sua motivação em contribuir
deu-se em razão da paixão que começou a nutrir
pelo tipo de auxílio dado aos pequenos empresários e também pelos temas das palestras, sempre
fundamentais às necessidades dos participantes.
A organização dos Encontros ficava sob a responsabilidade direta de Elcio Pereira da Silva, com o
apoio da equipe DOCCIN. “Houve ocasiões em que
precisamos fechar o escritório para todos trabalharem no Encontro. O número de pessoas era grande e
nosso compromisso enorme devido ao nível dos palestrantes”, conta orgulhoso o diretor.
Foram palestrantes convidados para os Encontros de Empresários da Zona Leste: o político
Michel Temer; o ex-presidente da Embraer, Ozires
Silva; o ministro economista Antônio Delfim Netto;
o político Aloizio Mercadante; o palestrante motivacional Daniel Godri; o jornalista Alexandre Garcia;
o palestrante motivacional Roberto Shinyashiki; e
muitos outros de igual representação na sociedade,
em suas atividades profissionais.

50 ANOS | HISTÓRIA & VIDA

O diretor da Ciesp Leste e diretor da empresa
Inside Comercial e Industrial de Móveis, Claudio
Grineberg, fez parte da equipe de organização do
evento por cinco anos
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A expressividade dos palestrantes e os temas
abordados, de grande oportunidade e interesse para
a comunidade produtiva local, fizeram dos Encontros de Empresários eventos esperados pelo empresariado da região e pela classe contábil. A gratuidade
da participação, os temas apresentados e a abordagem
tornavam a filosofia dos Encontros ainda mais atraente e assertiva, fazendo com que um número cada vez
maior de pessoas comparecesse às palestras.
E mesmo sem fazer uma ampla divulgação, até
para manter a qualidade da informação e prestar um
atendimento mais individualizado aos participantes,
cerca de 700 empresários se inscreviam normalmente para participar dos Encontros.
Durante os Encontros, empreendedores da região
eram recebidos por conselheiros empresariais, especialistas em gestão que, gratuitamente lhes davam
orientações para administrar melhor o seu negócio.
Com o sucesso já consolidado, quando estavam
trabalhando na organização do 6º Encontro, no ano
de 2002, resolveram ampliar o alcance do evento: expandindo o público de 700 para 1.700 participantes.
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O então parlamentar Michel Temer, atual
vice-presidente da República foi um dos
palestrantes convidados do 2º Encontro de
Empresários da Zona Leste
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Ozires Silva, um dos
fundadores da Embraer, foi
palestrante no 8º Encontro de
Empresários da Zona Leste

A 6ª edição do Encontro aconteceu nas dependências da Universidade Cruzeiro
do Sul – UnicSul – Campus Anália Franco e teve como palestrantes Carlos Alberto
Junior, à época presidente da HSM e o economista Roberto Macedo, ex-secretário
da Secretaria de Planejamento Econômico. “Com mais de 1.800 empresários participando, o desafio tornou-se maior: era preciso apresentar temas que fossem de
interesse de todos os presentes, independente da área de atuação”, relata Elcio.
Com a ampliação do público, as palestras foram dirigidas também aos empresários do setor industrial, comercial e da área de serviços. “Passamos a apresentar
temas de relevância geral e, era interessante observar que, ao fim, o Encontro discutia
temas que cabiam no ciclo de negócios de todos os empresários, independentemente
do seu tamanho e ramo de atividade”, reforça Grineberg.
O sucesso do 6º Encontro foi tão significativo que no ano seguinte o dobro de
empresários se inscreveu para participar do evento, chegando a 3.500 inscritos. Este
Encontro, o 7º, precisou ser realizado na sede do Clube Juventus, em São Paulo.
Roberto Shinyashiki foi convidado para palestrar sob o tema “Os donos do futuro,
o conhecimento para sua empresa”, no 7º Encontro, em 2003, que juntamente com o
economista Eduardo Giannetti da Fonseca repetiram o sucesso de público e de crítica, o que permitiu um novo salto na organização e deu lugar para mais mudanças.
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No 9º Encontro, realizado em 2005, um dos assuntos de maior repercussão foi o “Reinventando você”,
apresentado pelo consultor empresarial Daniel Godri,
que incentivava os 2.500 participantes a investir na
empresa por meio da inovação.
A 10º edição, com a participação do ex-ministro e
economista Antônio Delfim Netto consagrou definitivamente o Encontro de Empresários como um dos
maiores eventos da Zona Leste.
Com o sucesso dos Encontros, as parcerias começaram a se aglomerar e a DOCCIN inovou promovendo também workshops, além das palestras, com
alguns assuntos de interesse específico. As salas chegavam a ter de 300 a 400 pessoas.
Como organizadora, a DOCCIN oferecia o know
-how para realização do evento e buscava alternativas
para viabilização dos Encontros. A colaboração muitas vezes não era financeira e sim em ações, como impressão dos cartazes, convites, banners, certificados e
outros materiais para divulgação e realização dos En-
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Professor Roberto Macedo durante palestra
no 6º Encontro de Empresários da Zona Leste
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Hiroshi Kimura, Delegado Regional do Trabalho ao lado do atual deputado federal, Arnaldo
Faria de Sá e Domigos Orestes Chiomento
contros, além de ajudar na organização cultural, como
os coquetéis que chegaram, inclusive, a oferecer pocket
shows, com bandas famosas como o Jazz Band.
Essa fórmula, aliás, contribuiu ainda mais para que
os Encontros fossem sucessos retumbantes em cada
edição, pela junção da cultura com os ciclos de palestras, workshops e relacionamentos. “Essa foi uma ideia
que não tinha como falhar”, reforça Grineberg, enfatizando que “os empresários tinham um espaço franco
para debate de ideias, mercado, economia, mas também
um momento de relaxamento, onde era possível conhecer novos empresários e até firmar possíveis negócios.
Uma verdadeira rede networking se formava ali.”
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O ministro e economista Antônio Delfim Netto participou do 10º Encontro de Empresários da
Zona Leste, no Clube Juventus

Repercussões dos Encontros
Esses pós Encontros, que eram tão enriquecedores quanto as palestras e salas
de discussões, fez com que um novo público começasse a buscar os eventos: jovens interessados em conhecer o mercado. Para o empresariado, a participação deles
também rendia frutos: era possível ver como o mercado reagiria às ideias de novas
tecnologias e ver as opções dos mais jovens sobre onde e como investir no futuro.
“A DOCCIN trazia um novo paradigma de negócios a seus clientes. Tudo saindo de
uma ideia simples de ajuda ao empresário”, relata Domingos Chiomento.
Claudio Grineberg elogia a metodologia inovadora dos Encontros, que enchia
de ânimo os participantes, dando-lhes a oportunidade de sair um pouco do campo
técnico e de vislumbrar a importância da gestão de pessoas para o seu negócio. “A
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Professor, consultor em gestão empresarial e
palestrante Waldez Ludwig

Ex-prefeito de São Paulo e atual ministro das
Cidades, Gilberto Kassab

João Carlos Meirelles foi Secretário de Agricultura e Abastecimento; e de Ciência, Tecnologia;
de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de São Paulo

50 ANOS | HISTÓRIA & VIDA

83

DOCCIN tem uma filosofia admirável de promover conhecimento às empresas, buscando não apenas o lucro próprio e sim de seus clientes e outros empresários”, avalia.
Antonio Viotto Netto também comunga da admiração pela DOCCIN de não
olhar apenas o lado empresarial, mas qualificar os empreendedores, sobretudo naquele momento que havia uma mudança muito grande na relação das empresas com
o governo. “A DOCCIN teve um papel significativo na qualificação empresarial ao
enfrentar o momento que o Brasil vivia de amplas e relevantes mudanças em todas as
áreas, mas, principalmente, no campo da Tecnologia.”
O empresário do segmento de Tecnologia Carlos Meni, sócio fundador da
Prosoft, hoje Wolters Kluwer, reforça que a aproximação com a DOCCIN foi fortalecida em razão das Rodadas de Palestras promovidas pela empresa, por meio dos
Encontros de Empresários. Ele confessa que era fantástico poder participar dos
Encontros: “Domingos e Elcio tinham o foco em trazer para o empresariado da região novidades e informações que acabavam transcendendo para espaços cada vez
maiores, eu vejo essas ações de maneira diferenciada e nobre. Foi um grande gesto
da empresa que continua pujante e firme em seu propósito de servir.”
Depois de 12 anos de atividades e já consagrado na classe contábil e empresarial,
o Encontro de Empresários realizou sua última edição, a 12ª, em 2008, quando os
diretores da DOCCIN resolveram interromper por um tempo esses eventos.
Naquele momento o País passava por uma grande instabilidade financeira com
a troca do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para o do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.
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Armando Raucci, expresidente do Clube Atlético
Juventus, Walter Feldman,
deputado federal, Domingos
Orestes Chiomento e Elcio
Pereira da Silva

Depois, em razão da crise financeira internacional de 2008, o empresariado vivia
um momento difícil, com uma preocupação maior do que a costumeira com as finanças. Por outro lado, o mercado passava por uma profunda transformação tecnológica, em que o contato pessoal começou a ficar em segundo plano, o que tomava
tempo dos empresários em ajustar sistemas e mudar normas, o conjunto culminou
com o adiamento das realizações dos Encontros.
Mas, Elcio Pereira deixa uma janela entreaberta: “Uma das coisas que eu pretendo
retomar em minha vida, agora que estamos trabalhando no processo sucessório da
DOCCIN, é o Encontro de Empresários e aí provavelmente surjam oportunidades de
realizarmos outros projetos”, anuncia.
“Sempre levamos o tema responsabilidade social muito a sério, tanto que uma
parte do superávit obtido com os Encontros de Empresários foi revertida para as
entidades assistenciais que atendíamos contabilmente, naquela época”, destaca
Domingos Chiomento.
Mas o evento teve também como efeito consolidar fortemente a marca DOCCIN
na região e em todo o Estado de São Paulo, uma vez que as entidades da classe contábil
paulistas também tinham participação ativa nos Encontros, por meio de suas diretorias e representados.
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Empresário, desperte!
O 1º Encontro de Empresários da Zona Leste aconteceu em 25 de
novembro de 1997, no Auditório do Instituto de Educação São Miguel Arcanjo - atual Colégio Franciscano São Miguel Arcanjo. Sob
o lema de “Empresário, desperte!”, o evento contou com a presença
de 569 participantes.
Nessa edição, o político e economista, Aloizio Mercadante ministrou a palestra “Os efeitos da política econômica na sua empresa”. O
professor Jesus Basílio Sanabria Sierra conduziu o painel “Criatividade:
o fator para inovar”. Fechando o evento, o professor David Barghigiani
de Moraes ministrou a palestra “Preparando a empresa para o sucesso”.

O político e economista, Aloizio
Mercadante

Público presente no primeiro encontro
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Salomão Gawengo

Palestra do professor David Barghigiani de
Moraes
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Empresário 2000, tempo de
competência e modernidade
Confirmando o sucesso da primeira edição, o 2º Encontro de
Empresários da Zona Leste, realizado no dia 9 de setembro de
1998 teve como lema “Empresário 2000, tempo de competência
e modernidade”.
Foram 456 participantes, que assistiram às palestras “Cidadania e participação, dever e necessidade do empresário”, com o então
parlamentar e atual vice-presidente da República, Michel Temer e o
painel “Uma empresa realmente global”, com Eduardo Botelho.

Mesa dos trabalhos do 2º Encontro

Michel Temer durante sua palestra

Público presente no 2º encontro

Elcio Pereira da Silva, Eduardo Botelho,
Domingos Orestes Chiomento, e David
Barghigiani de Moraes
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O futuro chegou! E agora?
A partir da terceira edição, o Encontro de Empresários da Zona
Leste começou a tomar forma como um dos principais eventos da
cidade de São Paulo. Com a participação de 757 empresários e convidados, o evento aconteceu no dia 27 de setembro de 1999, novamente no Auditório do Instituto de Educação São Miguel Arcanjo.
O lema dessa edição foi “O futuro chegou! E agora?”, e contou
com os painéis “O Brasil, a empresa nacional e os desafios do Século
XXI”, com o deputado federal Emerson Kapaz e “O futuro chegou!
E agora?”, com Roberto Adami Tranjan.

Ao centro, deputado Emerson Kapaz com a
equipe de organizadores e autoridades do 3º
Encontro

Deputado federal Emerson Kapaz

Roberto Adami Tranjan

Mais de 750 participantes
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Os desafios do Marketing e Vendas
para o Século XXI
O número de participantes crescia a cada edição. Em 18 de outubro de 2000, o auditório do Instituto de Educação São Miguel Arcanjo recebeu 975 participantes para o 4º Encontro de Empresários
da Zona Leste, com transmissão simultânea na quadra poliesportiva do colégio.
As palestras dessa edição foram “Os desafios do Marketing e
Vendas para o Século XXI”, com o especialista Luiz Almeida Marins
Filho e “A governabilidade de São Paulo”, com o deputado federal
Arnaldo Faria de Sá.

Luiz Almeida Marins Filho

Domingos Orestes Chiomento, o delegado
regional do Trabalho, Hiroshi Kimura,
deputado federal Arnaldo Faria de Sá

Paulo Kato, então deputada estadual Edir
Sales e Suely Martins Garcia

Ao centro, Luiz Almeida Marins Filho
ladeado pelos organizadores do evento
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O Cliente é a Estrela do seu Sucesso
O 5º Encontro de Empresários da Zona Leste aconteceu em 24 de
outubro de 2001, e contou com a participação de 1.213 participantes.
Com o lema “O Cliente é a Estrela do seu Sucesso”, o evento
teve como palestras “O Brasil visto por Brasília”, com Alexandre
Garcia e “Inovação e competitividade nos negócios”, com Antonio
Vico Mañas.

Domingos Orestes Chiomento e Sergio Prado
de Mello

Mesa diretora dos trabalhos e em destaque,
José Carlos de Lima Castro

O jornalista Alexandre Garcia

Alexandre Garcia, ao centro, ladeado pelos
organizadores do evento
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Empresas de alto desenvolvimento
reinventando você!
O sucesso do evento, ano após ano, resultou na necessidade de
realizar o Encontro de Empresários da Zona Leste em um ambiente
maior e que possibilitasse ainda mais conforto os participantes.
A sexta edição do evento aconteceu no dia 26 de setembro de
2002, na Universidade Cruzeiro do Sul e recebeu 1.882 participantes e convidados. Sob o lema “Empresas de alto desenvolvimento
reinventando você!” o encontro teve como palestras “Perspectivas
da economia brasileira”, com o economista e professor Roberto
Macedo e “Reinventando você!”, com Carlos Alberto Júlio.

Professor Roberto Macedo

Mais de 1.800 pessoas participaram do 6º
Encontro

Diretores da Faculdade Unicid ladeados pelos
organizadores do evento

Professor Roberto Macedo com ilustres
convidados e organizadores do evento

50 ANOS | HISTÓRIA & VIDA

91

Os donos do futuro
O 7º Encontro de Empresários da Zona Leste foi realizado no
dia 25 de setembro de 2003, no Clube Atlético Juventus, e recebeu
3.000 participantes.
Os empresários assistiram aos painéis “Perspectivas do cenário
nacional”, com o economista Eduardo Gianetti da Fonseca e “Os
donos do futuro”, com o médico psiquiatra, com pós-graduação em
Administração de Empresas Roberto Shinyashiki.

Mais de 3.000 participantes lotaram o Clube
do Juventus

Mesa diretora dos trabalhos

Eduardo Giannetti da Fonseca, palestrante do
7º Encontro

Eduardo Gianetti da Fonseca ladeado pelos
organizadores do evento
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Estratégias para competição
O 8º Encontro de Empresários da Zona Leste foi realizado novamente no Clube Atlético Juventus, em 16 de setembro de 2004 e
contou com a presença de 3.500 participantes.
O evento teve como palestras “Estratégia e rede de negócios”,
com Sérgio Zaccarelli e “Estratégias para competição”, com
Waldez Ludwig e foi encerrado com o painel de Ozires Silva, um
dos fundadores da Embraer.

O ex-presidente da Embraer, Ozires Silva

Público récorde do encontro: 3.500
participantes

Waldez Ludwig, palestrante do evento

Grupo de coral encantando o público presente
com belas canções
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Responsabilidade social, inclusão
e sustentabilidade
O 9º Encontro de Empresários da Zona Leste aconteceu no dia
27 de setembro de 2005, no Clube Atlético Juventus. Essa edição
apresentou a palestra principal “Responsabilidade social, inclusão
e sustentabilidade”, com o palestrante motivacional Daniel Godri,
além de vários workshops como: “Proposta da Lei Geral das Micros
e Pequenas Empresas”, com Ricardo Tortorella; “Responsabilidade
social: formação do futuro empresário”, com Silvino Lopes Neto, e
“Cidadania empresarial”, com Tomás Carmona. O momento cultural do encontro ficou a cargo de Tito Martino e Jazz Band.

Sebastião Luiz Gonçalves, Simone Sill, do
CRCSP, Domingos Orestes Chiomento, e
Sergio Prado de Mello

Elizete Berton, Durval Luchetti, Carla Alvares
Chiomento e Stewalter de Moraes

Francisco Orlando Chiomento, Vitório
Chiomento e Domingos Orestes Chiomento

Daniel Godri foi palestrante no 9º Encontro
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Lucratividade sustentada,
a chave do sucesso
O 10º Encontro de Empresários da Zona Leste, realizado no dia 19
de setembro de 2006, recebeu a visita do então ministro da Fazenda
de 1967 à 1974, da Agricutura em 1979, e do Planejamento de 1979 à
1985, Antônio Delfim Netto, que falou para mais de 3.400 participantes, no Clube Atlético Juventus.
O evento teve diversos workshops: “Como a globalização reflete nos
meus negócios?”; “Enxergando o fornecedor como parceiro do seu negócio”; “A importância da Tecnologia na eficácia do gerenciamento do negócio”, e “Criando um relacionamento saudável e duradouro com seu cliente.”

Ao centro, o ministro e economista
Delfim Netto, ladeado pelos convidados e
organizadores do evento

Cerca de 3.400 pessoas participaram do
10º Encontro

Participantes e convidados são prestigiados
pelo coral do Idepac, atualmente nomeado
Fundação Sérgio Contente

Domingos Orestes Chiomento e Elcio Pereira
da Silva concedem entrevista durante o evento
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Gestão para o novo ambiente de negócios:
inovação, crescimento e sustentabilidade
O 11º Encontro de Empresários da Zona Leste aconteceu no dia
23 de outubro de 2007, novamente no Clube Atlético Juventus, e
teve como lema “Gestão para o novo ambiente de negócios: inovação, crescimento e sustentabilidade”, com 1.500 participantes.
Os pontos fortes do evento foram as palestras de David Barghigiani
de Moraes, Luciana Aguiar e Robert Wong, além dos workshops “Tendências do mercado: prepare-se já para sobreviver”; “Perspectivas da
economia brasileira”; “Inovação e criatividade: renda-se!”, e “Competência coletiva: o caminho a ser trilhado.”
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Robert Wong, palestrante do 11º Encontro

Autoridades presentes ao evento

Clube Juventus, na Mooca, recebe o maior
evento empresarial da Zona Leste

Equipe de colaboradores e organizadores do
11º Encontro
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Inove! Existem muitas oportunidades
para crescer
O 12º Encontro de Empresários da Zona Leste aconteceu em 23
de setembro de 2008, no Clube Atlético Juventus, tendo como lema
“Inove! Existem muitas oportunidades para crescer”. Cerca de 1.800
participantes acompanharam o que seria o último grande sucesso
empresarial, com as palestras “Sustentabilidade: resultado através das
pessoas”, com Durval Luchetti; “Mercado: Gestão de Marketing voltado ao crescimento do consumo”, com Luciana Aguiar; “Lucratividade:
estratégia de competição”, com David Barghigiani de Moraes; “Inovação: não importa o tamanho do negócio”, com Paulo Alvim, e “Inove!
Existem muitas oportunidades para crescer”, com Roberto Shinyashiki.

Elcio Pereira da Silva discursa para o público
na abertura do 12º Encontro

Os organizadores do evento comemoram o
sucesso da edição
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Participantes comparecem aos workshops do
evento

Cerca de 1.800 participantes no evento
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Capítulo 4

Fórum para o
desenvolvimento
da Zona Leste
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Avenida Paes de Barros,
principal via de acesso à Mooca
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Estação do Metrô de Vila Prudente, localizada na Linha 2 - Verde, que faz ligação com a
Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo

D

urante a realização dos Encontros de Empresários da Zona Leste, no
Colégio São Miguel Arcanjo, em 1999, Elcio Pereira da Silva, enquanto diretor da DOCCIN, teve a oportunidade de conhecer Claudio
Grineberg e como tinham muitas ideias em comum, resolveram juntar
forças e apoiar a criação do 1º Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste.

Claudio assumiu a presidência do Conselho Deliberativo e Elcio ficou como secretário. Nesta ocasião, por força das ações empreendidas, o diretor da DOCCIN interagiu intensamente com políticos e representantes dos órgãos públicos, buscando incentivo e apoio para concretizar realizações e benfeitorias significativas para a Zona Leste.
Como presidente do Conselho Deliberativo do Fórum, Claudio tinha a missão de
manter em todos os envolvidos a chama da luta pela melhoria dos aspectos sociais da
região, não ficando as obras circunscritas ao entorno dos empresários, mas expandir
as benfeitorias para as áreas mais distantes da Zona Leste, que precisavam de cuidados
maiores e também de apoio para obtê-los.Com base em Itaquera, o Fórum tinha 15
grupos de trabalho e projetos que se integravam entre si, como: grupo de educação,
transporte, saúde, indústria, comércio. Ajudava nas intervenções na Zona Leste em
geral. Funcionava como uma espécie de sistema solar, no qual as ONGs, bem como as
entidades beneficentes e empresariais, podiam circular livremente pelo local, firmando
parcerias e buscando apoio para a realização de seus projetos. “Eu tive a oportunidade
de participar do Grupo do Comércio e para mim foi uma grande satisfação ver que a

100

50 ANOS | HISTÓRIA & VIDA

O monotrilho da Estação Vila Prudente tornou-se um marco para o desenvolvimento da Zona
Leste, principalmente para os moradores da região de Vila Prudente, São Mateus e Cidade
Tiradentes, quando do seu término terá 26,6 km de extensão, com 18 estações
prefeita Marta Suplicy, ao assumir o comando da Cidade de São Paulo em 2001, copiou
o modelo de atuação do Fórum para implantar em outras regiões”, relata Elcio.
A movimentação do Fórum permitiu grandes avanços para a Região, tanto na
questão do transporte, quanto na área social, em geral, ampliando inclusive através de
Claudio e Elcio, as negociações com empresários para a instalação de fábricas na Zona
Leste. Durante esse período aconteceram grandes obras, como o prolongamento da
Avenida Radial Leste, a criação do Hospital de Vila Alpina, o início da construção do
Metrô na Região Leste e outras, sendo que os diretores em exercício também interferiram para a abertura de Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo - Fatec,
para promover conhecimento aos jovens da localidade.
O Fórum continua suas atividades até os dias de hoje, mas atualmente nem
Claudio nem Elcio estão envolvidos no projeto, contudo, permanece neles a preocupação em auxiliar a população local, principalmente nas temáticas referentes à educação e saúde, para as quais dão sua contribuição, sempre que possível. A DOCCIN
permanece parceira do Fórum em todas as suas iniciativas.
Elcio diz que a experiência do Fórum da Zona Leste foi muito enriquecedora para
ele porque lhe deu a condição de conhecer e trabalhar com pessoas que se destacavam por sua inteligência e influência.
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EVENTOS
NA DOCCIN
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Fiscais do CRCSP em visita à DOCCIN
em 31 de março de 2009
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Momentos
artísticos e
culturais

B

aseada em princípios éticos e humanísticos, a DOCCIN desenhou sua história, nestes 50 anos de atuação, também investindo em cultura e arte, ao promover, na sede da empresa,
momentos inesquecíveis e de inestimável sensibilidade aos
seus clientes, colaboradores e familiares.
Além das comemorações tradicionais das datas festivas, como Páscoa,
Natal, Festas Juninas, organiza exposições de artes, saraus, e outras atividades sócio culturais para garantir descontração à equipe que trabalha empenhada durante todo o ano, além de permitir que desfrutem de apresentações singulares, visando despertar na alma os encantos e mistérios da vida.
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Exposição de quadros na sede da DOC, por ocasião do Sarau Artístico

Quadro do pintor Roberto Campos, exposto na
sede da DOC, por ocasião do Sarau Artístico

Apresentação de Natal, no centro Professora
Miriam Warttusch em 23 de dezembro de 2005

Apresentação da “V Mostra de Cordas dedilhadas”, Rafael Altro ao violão (esq.) e pelo grupo
TrioVivat, formado por Milena Salvatti (cello), Lidiana Keill (flauta) e Ítalo Aoki (violão) em
novembro de 2005
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Fonte de água
instalada na recepção
da DOCCIN
caracteriza a empresa

Conforto para
o espírito
“Buscai primeiro o reino de Deus e a sua Justiça e as demais coisas vos
serão acrescentadas”, determinou Jesus Cristo. Como adeptos dos conceitos e ensinamentos do Mestre, os diretores da DOCCIN, Domingos Orestes
Chiomento e Elcio Pereira da Silva, apesar de manter profundo respeito pelo
credo de seus colaboradores, professam sua fé e agradecimento a Deus por
todas as benesses que têm recebido, promovendo reuniões de ensinamento
dos princípios cristãos e celebrações de palestras em ocasiões especiais, das
quais geralmente todos participam.
Em razão das significativas contribuições que têm dado às entidades religiosas, no plano material e espiritual, são frequentemente visitados por personalidades ilustres representantes do clero.
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Padre Orázio Cappellari, páraco da Igreja
São Carlos Borromeu de Vila Prudente

João Sartorello, historiógrafo da Vila Prudente
proferindo palestra sobre a vida dos Papas

Domingos Orestes Chiomento apresentando João Sartorello

O pastor Vagner Vaellati da Igreja Boas
Novas da Vila Prudente
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Padre Fabiano Micali de Almeida
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Professor Massayuki
Nakagawa,
ministrando o curso
de Contabilidade
Gerencial em 30 de
julho de 2004

Arauto do
conhecimento
A DOCCIN caracterizou-se ao longo de sua história por ser uma fiel
mensageira e esclarecedora dos assuntos técnicos aos seus colaboradores e clientes. Quer por meio de sua equipe de especialistas ou valendo-se de palestrantes convidados, sempre manteve a preocupação de
interpretar, explicar e orientar aqueles que estão em seu entorno para a
correta aplicação das leis.
O auditório em sua sede e as salas de aula em suas dependências
foram palcos de importantes eventos técnicos que promoveram conhecimentos e orientações ao que manuseiam as leis contábeis, tributárias,
fiscais, trabalhistas e previdenciárias.
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Marcos Cintra, deputado federal, proferiu
palestra sobre “A Reforma Tributária”
em 2000

Professora Geronima Soares ministrou a
palestra sobre Neurolinguistica em 2001

Professora Geronima Soares falou sobre
Motivação em 2001

Professor Roberto Trajan proferindo a
palestra “Compreendendo o que faz os
resultados para as empresas” em 2001

Carlos Meni, diretor da Wolters Kluwer
Prosoft no Brasil apresentando a nova
versão do software em 2002
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O doutor José
Osvaldo da
Costa proferindo
palestra sobre
o Novo Código
Civil em 2002

O doutor José Silva,
Conselheiro do
CRCSP, apresentou o
tema “Refis” em 16
de fevereiro de 2002
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Salomão Gawendo, presidente da Federação das
Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São
Paulo, palestrando na DOC em 31 de maio de 2005

Os doutores Jovi Barboza e Ednaldo José Silva
de Camargo, proferindo palestra sobre o “Novo
Código Civil e as Sociedades Ltda” em 2002

O então vice-presidente de Fiscalização, Ética
e Disciplina do CRCSP, Claudio Avelino MacKnight Fillipi é recebido na DOC durante
visita dos fiscais da Entidade em 31 de março
de 2009

Os fiscais do CRCSP visitam a DOC para
conhecer os processos e procedimentos de um
escritório de Contabilidade em 31 de março
de 2009
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Maria das Craças de
Souza Chiomento,
foi paraninfa dos
formandos da Legião
Mirin de Vila
Prudente em 14 de
setembro de 2013

O

s conhecimentos gerados e adquiridos pela equipe interna de especialistas da DOCCIN extrapolaram as fronteiras da empresa
para serem divididos com outros públicos, nas entidades contábeis do Estado de São Paulo, e mesmo em instituições afins.

Por meio de parcerias de conteúdos, ou atuando como convidados, os
diretores da empresa especialistas em temas técnicos, Maria das Graças
de Souza Chiomento, Carla Alvares Chiomento, Marcio Lério da Silva e
Francine Rillo, fizeram importantes demonstrações de assuntos técnicos,
explicando aos profissionais da Contabilidade e empresários de diversos
segmentos os meandros da legislação empresarial.
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Carla Alvares Chiomento proferindo palestra sobre
o eSocial no Ciesp/Sicetel em 28 de maio de 2014

Francine Rillo ministrou palestra sobre
eSocial no auditório da Ciesp Leste em 2012

Marcio Lerio da Silva conduziu palestra sobre o Sped no Congresso da Prosoft em 2012

Marcio Lerio da Silva em palestra sobre a
Carga Tributaria no auditório da Ciesp Leste,
em 2012
50 ANOS | HISTÓRIA & VIDA

Realizado no Centro Campestre do Sescon-SP –
Clube Conviver SP, com a equipe da DOCCIN,
evento organizado pela professora Geronima
Soares em 2008
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Clube de Empresários reunidos no Ciesp Leste

Ciesp Leste – Clube de
Empresários da Zona Leste

C

omo a pequena e média empresa ter a sua disposição um Conselho de
Administração ou ter especialistas para opinar sobre situações especiais
da gestão de sua empresa, ou ainda escutar um segundo ou terceiro parecer, antes de tomar uma importante decisão estratégica? Parecer formulado por dirigentes de grande experiência, que provavelmente já tenham passado
por situações semelhantes e que vão emitir opiniões isentas, já que não tem nenhum
vínculo com a empresa interessada e também por não ser concorrente?
Com um grupo inicial de 12 empresas, que reúne mais de 1.000 colaboradores, os
encontros mensais no Ciesp Leste vêm acontecendo, com grande sucesso e resultados, tendo como mediadores, diretores da DOCCIN e da Entidade.
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Fachada principal do Mooca
Plaza Shopping, um novo
empreendimento comercial e de
lazer da Região Leste

Piscinas do Clube Atlético Juventus, conhecido como Moleque Travesso, um dos mais
tradicionais clubes da Zona Leste
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Entrada principal
do Círculo de
Trabalhadores de
Vila Prudente

Círculo de Trabalhadores de
Vila Prudente há 75 anos
servindo à comunidade
Incansável em sua contribuição às entidades de classe, beneficentes e da sociedade
civil, Domingos Orestes Chiomento é atualmente tesoureiro-geral do Círculo de Trabalhadores de Vila Prudente, Entidade que completa, em 2015, 75 anos de presença
na comunidade de Vila Prudente e região.
Domingos Chiomento participou da Entidade por oito anos, sendo que no período de 1979 a 1980 assumiu a presidência, no qual atuou de maneira decisiva para dar
continuidade aos trabalhos e as ações empreendidos pelo Círculo.
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Fachada do Colégio João XXIII, na Vila Prudente
Hoje, sob o comando de Newton Zadra, o Círculo possui cerca de 2.600 sócios
que são atendidos por um corpo clínico com 15 médicos de diferentes especialidades. Atende também a cerca de 240 crianças carentes com fornecimento de
alimentação diária.
Esta reconhecida Entidade da Vila Prudente mantém ainda o Colégio João XXIII
com mais de 1.600 alunos do pré-primário até o ensino médio, e uma escola para alunos com necessidades especiais, além de administrar, em convênio com a Prefeitura
Municipal de São Paulo, quatro creches, as quais abrigam cerca de 800 crianças.
O Círculo de Trabalhadores de Vila Prudente é a entidade mais antiga da Região
e possui no seu quadro de pessoal mais de 500 funcionários que, no seu conjunto,
prestam um valioso e relevante serviço à sociedade.
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Admissio ad Ordines - Eucaristia presidida pelo Arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo
Pedro Scherer

Redemptoris Mater aprofundando
o conhecimento da fé
Pessoas competitivas e participativas buscam e obtêm resultados. Esse é o pensamento de Elcio Pereira da Silva que, além das atividades desenvolvidas na DOCCIN,
e da contribuição ao Clube de Empresários Ciesp Leste, está sempre mobilizado com
os problemas sociais do País e o crescimento espiritual do homem. Catequista na
Paróquia Santa Bernadette e secretário do Seminário Missionário Arquidiocesano
Internacional Redemptoris Mater, “São Paulo Apóstolo” de São Paulo, nomeado pelo
Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer – Arcebispo de São Paulo, que tem por objetivo
preparar presbíteros para a Nova Evangelização em todo o mundo, ele acredita que a
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O Arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer durante cerimônia religiosa
importância da comunhão com Deus e com o próximo é fundamental: “A igreja é o
oráculo do crescimento espiritual. O Novo Testamento não deixa dúvidas quando se
trata da responsabilidade de participar de uma igreja e traz muitos exemplos no livro
de Atos e em referências nas epístolas dos Apóstolos”.
O Seminário Missionário Arquidiocesano Internacional Redemptoris Mater de
São Paulo foi instituído oficialmente por decreto da Arquidiocese de São Paulo, em
25 de Janeiro de 2011.
Os Seminários Redemptoris Mater, de acordo com seus ‘Estatutos’ e a ‘Regra de
Vida’, são verdadeiros seminários diocesanos que dependem do bispo. Os alunos
deste Colégio recebem a mesma formação teológica de outros seminários diocesanos. Fazem um ano de pastoral nas paróquias como diáconos e dois anos na diocese
como presbíteros, antes que o bispo possa enviá-los em missão. Mas se o bispo tem
urgência em alguma região particularmente difícil de sua diocese pode dispor destes
presbíteros, dado que foram ordenados sem qualquer condição.
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Elcio Pereira da Silva, Ivete Lério da Silva, e os seminaristas Thiago Moreira Pedrosa
Gonçalves e Ignacio Torres Julian, 31 de janeiro de 2012

Uma característica dos Seminários Redemptoris Mater é a internacionalização,
que faz visível de maneira concreta a nova realidade anunciada pelo cristianismo,
na qual não há mais nem judeu, nem branco nem negro, mas uma nova criação, um
homem celeste, que mostra a natureza desses Seminários para todo o mundo, até os
confins da terra.
A experiência tem demonstrado que unir a formação presbiteral a um itinerário
de iniciação à vida cristã, como é o Caminho Neocatecumenal, constitui uma grande
ajuda para o amadurecimento psicológico, afetivo e humano dos candidatos (antes
de serem presbíteros, são cristãos e, no caminho da fé, aprendem a comunhão, a obediência, a oração, o sentido da cruz). E também, sobretudo, alia a missão ao serviço
da paróquia, já que o Caminho Neocatecumenal é um tempo de formação que se
realiza na própria paróquia como comunidades vivas, adultas e missionárias, unidas
ao pároco e ao bispo.
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Elcio Pereira da Silva,
Ivete Lério da Silva,
Tatiane Coimbra, e
Gerson Coronado
Polido

Ivete Lério da Silva,
Elcio Pereira da
Silva, padre Edgardo
Manoel Zagada,
Erivaldo Silva Oliveira
e Sheila Araújo
Oliveira
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Alunos do curso Técnico em Contabilidade
da Escola Técnica Estadual Rocha Mendes,
visitam a sede da DOC
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Dom Antony
Sablan Apuron,
Arcebispo de Agatna
Guam, nos EUA,
vice-presidente da
Conferência da
Oceania - Guan,
uma posseção dos
EUA, visita a sede
da DOCCIN em
novembro de 2009

Visitantes
ilustres prestigiam a DOCCIN

C

omo dita a lei da natureza, a DOCCIN que semeou durante muitos
anos ações sociais, educacionais e técnico-profissionais, constituindo uma marca forte, respeitável e de inestimável valor às pessoas
da comunidade na qual atua e à sociedade em geral, passou a ter a
honra de receber em sua sede visitas ilustres a partir de 1994.
Como seus diretores, em suas participações em eventos realizados, a exemplo do Encontro de Empresários da Zona Leste, propiciaram um ambiente favorável a fortalecer laços de amizade e consideração com personalidades da
classe contábil, líderes governamentais, sociais e religiosos, estes fizeram questão de retribuir a amizade, prestigiando a empresa com suas presenças.
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Elcio Pereira da Silva, professor Roberto
Macedo, ex-secretário da Secretaria de
Planejamento Econômico e Domingos
Orestes Chiomento em 23 de julho de 1999

Rubens Anéas, empresário, Archibaldo
Zancra, ex-vereador de SP e Domingos
Orestes Chiomento em 29 de março de 2000

Domingos Orestes Chiomento, ex-deputado
federal Wagner Salustiano, Elcio Pereira da
Silva e Suely Salustiano em 14 de julho de 2000

Euripedes Sales, juiz presidente do
Tribunal de Contas do Município de SP
em 01 de agosto de 2000

Visita dos alunos da Escola Técnica em Contabilidade - ETEC Camargo Aranha em 25 de
março de 2004
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Elcio Pereira da
Silva, deputada
estadual Edir
Sales e Domingos
Orestes Chiomento
em 16 de julho de
2002

Robert Couvert,
Domingos Orestes
Chiomento, José Índio
ex-deputado federal, Elcio
Pereira da Silva e Renato
Rodrigues Prado em 27 de
setembro de 2002

Domingos Orestes
Chiomento, Hiroshi
Kimura, delegado regional
do Ministério do Trabalho,
Mario Noda ex-vereador
de SP e Elcio Pereira da
Silva em 20 de fevereiro de
2003
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Alunos do curso Técnico em Contabilidade da Escola Técnica Estadual Rocha Mendes, em
frente ao jardim em 2003

Joseph Couri, presidente do Sindicato da
Micro e Pequena Industria do Estado de São
Paulo - Simpi ministra palestra na DOC

Arnaldo Faria de Sá, deputado federal,
em 2002

Elcio Pereira da Silva, José Maria Eymael
ex-candidato a governador de SP em 1994, e
Domingos Orestes Chiomento

Erika Alvares Chiomento, Domingos
Orestes Chiomento, Elcio Pereira da Silva
e o pastor Vagner Vaellati da Igreja Boas
Novas da Vila Prudente, Carla Alvares
Chiomento em 2002
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José Serafim Abrantes,
ex-presidente do Sescon-SP
CRCSP e CFC, com a placa de
prata oferecida pela DOCCIN
ladeado por Domingos
Orestes Chiomento e Elcio
Pereira da Silva em 04 de
dezembro de 2007

O deputado estadual
Barros Munhoz visitou
a DOCCIN

O deputado federal
Walter Feldman esteve
na sede da empresa em
várias oportunidades
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João Horta, in-memoriun, subprefeito da Vila
Prudente, Elcio Pereira da Silva, Hatiro
Shimomoto ex-deputado etadual por SP e
Domingos Orestes Chiomento

Antonio Luiz Sarno, Custodio de Melo, Domingos
Orestes Chiomento, Elcio Pereira da Silva, Luiz
Bertasi, Nelson Rodrigues, representantes da classe
contábil, em visita à DOCCIN em 2001

Visita do presidente do Sescon-SP, Sérgio
Approbato Machado Júnior convidando
Domingos Orestes Chiomento para receber a
Medalha Annibal de Freitas

Elcio Pereira da Silva, Jesus Basílio
Sanabria Sierra diretor da Renovare, Annibal
de Freitas ex-presidente da Fenacon e Sescon-SP
e Domingos Orestes Chiomento

Ricardo Castro, Elcio Pereira da Silva,
José Garcia Mompean, diretor da Prosoft e
Domingos Orestes Chiomento em 2000

Maria das Graças de Souza Chiomento,
Domingos Orestes Chiomento, Luiz Bertasi
Filho, Nelson Rodrigues, Custódio de Melo,
Antonio Luiz Sarno, Elcio Pereira da Silva
em 2001
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HOMENAGENS
RECEBIDAS PELA
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Crédito Assessoria de Comunicação do Sescon-SP e da Aescon-SP
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Domingos Orestes Chiomento recebeu a
medalha “Presidente Annibal de Freitas”,
maior honraria do Sescon-SP e da
Aescon-SP em 2013
135

Reconhecimento
e homenagens da
sociedade

Domingos Orestes Chiomento
recebe placa em apreço e
reconhecimento por seus
serviços prestados à frente do
CRCSP entre os anos de 20102011 como presidente

C

omo as ações da DOCCIN sempre extrapolaram o âmbito dos
temas empresariais, ao comemorar o seu Jubileu de Ouro a empresa tem a satisfação de olhar para traz e verificar que todas as
sementes plantadas deram frutos.

A classe contábil, as entidades assistenciais e a sociedade civil como um
todo reconheceram os esforços e a dedicação dos diretores da empresa em
abdicar de preciosas horas produtivas em favor da comunidade em que atuam e retribuíram as boas ações com homenagens que ficarão indelevelmente
gravadas na memória da empresa e nos anais da história das entidades.
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Homenagem da Associação
Comercial de São Paulo
“Empreendedores da Zona
Leste 2008”;
Antonio Viotto Netto e esposa ,
Domingos Orestes Chiomento
e esposa e Elcio Pereira da
Silva e esposa em 2008

Marcio Lério da Silva, Ivete Lerio da Silva, Elcio Pereira da
Silva, Domingos Orestes Chiomento, Maria das Graças de
Souza Chiomento e Carla Alvares Chiomento, no jantar da
homenagem do Empresário do Ano de 2012, promovido pelo
Jornal da Zona Leste em 2012

Certificado do 9º PQEC –
Programa de Qualidade de
Empresas de Contabilidade
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Elcio Pereira da Silva,
e Domingos Orestes
Chiomento recebendo o título
“Empresário do Ano” de 2012
das mãos de Carlos Leoni
Fonseca da Cunha

Vereadora Edir Sales, Domingos Orestes Chiomento e
Sérgio Approbato Machado Júnior, presidente do SesconSP, durante a entrega da Medalha Annibal de Freitas em
06 de fevereiro de 2013.
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EMPRESAS
CLIENTES
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Laços de confiança e
cooperação

U

ma das primeiras empresas clientes da DOC Contabilidade foi a Dennex
Resistências Elétricas, cujos donos apostaram na competência e seriedade do contador Domingos Orestes Chiomento.

No ano de 1976 a Dennex foi adquirida pela família Thiele, de origem alemã,
que na época atuava no segmento de importação e exportação. Neste período, o
então ministro da Fazendo, Mário Henrique Simonsen baixou um decreto que
afetou diretamente o negócio da família, a chamada regra “substituição das importações”. Com o esvaziamento de suas atividades empresariais, os Thiele procuraram outro segmento para atuar e, visto que tinham uma grande experiência na
importação de matérias primas baseadas em resistências elétricas, foi um passo
natural adquirir uma fábrica neste ramo. Portanto ao comprar a Dennex levaram
junto a DOC Contabilidade.
“Lembro-me que quando marquei a primeira visita à DOC Contabilidade, para
acertar os detalhes sobre a nova administração da Dennex, o Domingos Chiomento
ficou até meio constrangido porque não tinha cadeiras suficientes para nós sentarmos,
de tão pequena que era a DOC ”, conta Alberto Thiele, atual diretor presidente da empresa, reforçando que “a Contabilidade é um serviço muito peculiar e a confiança deve
ser grande. Então, apesar de termos um contador, optamos por manter a DOC que foi
muito bem recomendada pelos antigos donos”.
Isso transcorreu de 1976 até 2001, quando o contador da empresa A. Thiele faleceu, em 2001, e transferiram todos os serviços contábeis para a DOC. “Outro fator
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é que muitos escritórios de Contabilidade não crescem, mas a DOC é diferente, ela tem uma dinâmica
de desenvolvimento que sempre acompanhou muito
bem o mercado e nossas atividades profissionais”, reforça o empresário.
A DOCCIN nos assessora por todos esses anos
por ser um escritório muito bem estruturado e com
pessoas específicas para cada área. Creio que eles enfrentam problemas de encontrar profissionais gabaritados para cuidar de todo esse embaraço que é a
legislação empresarial brasileira, mas fato é que sempre nos atendem muito bem. Hoje temos três marcas
e eles cuidam da Contabilidade de todo o grupo.

Alberto Thiele diretor presidente
da Dennex Resistências
Elétricas

O ano de 2001 foi muito marcante para o nosso
negócio: primeiro pelo atentado terrorista de 11 de
setembro, ao World Trade Center, nos Estados Unidos, que afetou o cenário mundial e provocou mudanças importantes no Brasil também; depois, o governo decretou o que chamamos de apagão elétrico,
o que bateu de frente com nosso produto reduzindo
nossas vendas, de maneira terrível; e, paralelamente
a Argentina, com quem tínhamos o maior volume de
exportação, decretou a moratória”, conta Alberto.
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Elcio Pereira da Silva, Alberto Thiele e Domingos Orestes Chiomento
“Depois disso, atravessamos várias crises, mudanças de governo, entrada de mercadoria de outros países, como China, EUA e Itália - porque na Europa as fábricas
de resistências elétricas têm produção específica em algumas áreas e com isso conseguem baratear o preço. Nos últimos dez anos a inflação foi de 60%, e tudo isso
contribuiu para impedir o crescimento da empresa. Continuamos exportando, mas
pouca coisa, apenas para a América do Sul. A Bolívia, por exemplo, é o país que mais
compra. Digamos que apenas 5% da nossa produção é exportada, o restante é absorvido pelo mercado interno. Ou seja, o volume de exportação é muito pequeno. São
apenas alguns exemplos para demonstrar como nos últimos anos a política brasileira
errada nos levou a ter grandes perdas.”
Para o empresário, neste terreno cinzento da política industrial brasileira a
DOCCIN está de parabéns por completar meio século de atuação. “É uma proeza,
uma empresa sobreviver 50 anos nesse emaranhado de leis. E mais, cumprimento
Domingos e Elcio por conseguirem transmitir todo o segredo do sucesso para seus
filhos e sucessores.”
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Negócio de irmãos
A DOC Contabilidade orgulha-se da sua relação
de amizade e cooperação com os clientes. O pastor
Rocco Digilio Filho, presidente do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular
e sócio fundador da empresa Digomax Lubrificantes,
diz ter grande satisfação em ser um dos primeiros
clientes da empresa DOCCIN e que mantém até hoje
com Elcio e Domingos uma relação de “irmãos”.
Ele conheceu a empresa por intermédio de seu irmão, Isaque Digilio, que já fazia a Contabilidade com
Domingos Chiomento. E quando montou sua empresa procurou essa ajuda profissional que, aliás, vinha
muito bem recomendada. “Hoje somos mais do que
amigos, somos irmãos, e eles continuam fazendo a
Contabilidade da minha empresa e também da minha família.”
A Digomax Lubrificantes, apesar de já ter quase
40 anos de existência, continua sendo uma empresa
familiar, atualmente administrada por seus filhos.
“Eu não quis que a empresa crescesse demais para
não perder o controle. Os meus filhos administram o
negócio e se dão muito bem com a DOC Contabilidade,” confessa o pastor Rocco.
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Pastor Rocco Digilio Filho, presidente do
Conselho Estadual de Diretores da Igreja do
Evangelho Quadrangular e sócio fundador
da empresa Digomax Lubrificantes
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O empresário Paulo Chomatsu Oshiro afirma que a DOCCIN fez a diferença na trajetória da
empresa ao fornecer assistência fiscal e contábil para o desenvolvimento do projeto

Revolucionando a fabricação
de pastel
São histórias como a do empresário do ramo de máquinas Paulo Chomatsu
Oshiro, que fundou sua primeira empresa em 1969, e se refere à relação com a
DOCCIN como sendo um “casamento” duradouro e feliz, que faz a diferença na
trajetória de sua empresa.
Ele conta que investiu em máquinas pesadas desde 1981, mas começou a enfrentar reclamações da vizinhança da empresa, a partir de 1986, por conta da vibração
do solo no manuseio do equipamento. O veredicto foi rápido: os vizinhos conquistaram o direito de que ele se mudasse de lá e o prazo foi curto: apenas 30 dias. “Nessa
época um amigo me indicou o Elcio e ele fez toda a documentação e deu baixa da
fábrica que tinha sede em Santo André, transferindo os registros para São Paulo. Foi
aí que ‘nos casamos’”, diz.
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“O negócio caminhava bem no ramo de máquinas agrícolas e eu jamais havia pensado em produzir máquinas voltadas a fazer massas de pastéis. Mas um dia, meu cunhado
que é pasteleiro, me sugeriu fazer uma prensa para compactar a massa do pastel. Baseado
em um espremedor de limões, eu desenvolvi uma forma para fazer a massa do pastel.
Testamos a máquina na pastelaria dele e deu certo. Logo após fizemos demonstração
do produto para um pequeno grupo de pasteleiros e todos gostaram e fizeram pedidos”,
diz o empresário. Isto aconteceu no ano de 1986 e a DOCCIN deu toda a assistência
fiscal e contábil para o desenvolvimento do projeto. “Saímos daquela demonstração com
a encomenda de 20 máquinas. Mas, após a fabricação e distribuição ao mercado, todas
as máquinas deram problemas, devido à força usada na hora de fazer a massa. Tivemos
de recolher todas, refazê-las e entregar novamente aos clientes. Felizmente desta vez deu
certo, e passamos a vender muitas dessas máquinas na região”, conta o inventor.
Na década de 1990 incluiu seus dois filhos no negócio, estes na faixa dos 15 e 16
anos de idade. Os rapazes estudavam de noite e trabalhavam de dia, e hoje são eles
que comandam o negócio. “A DOC sempre nos ajudou a conduzir a empresa. O
Elcio é um pai para nós. Logo nos primeiros anos de fundação enfrentamos muitas
dificuldades com a Contabilidade, em razão da documentação. Agora, não temos
mais com o que nos preocupar. Está tudo em ordem.”
Hoje, com mais de 30 funcionários, a marca Toshiro oferta cerca de 30 modelos
de máquinas de pastéis ao mercado. Mantém uma carteira de mais de 2.000 clientes
em todo o Brasil e vende em média 30 máquinas por mês. Também já exporta para
alguns países e a meta para os próximos anos é abrir ainda mais o mercado.
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Iluminando caminhos
O proprietário da Munclair, empresa especializada em iluminação decorativa e
corporativa, Geraldo Martins Garcia, conta que iniciou suas atividades profissionais
na empresa em 1967, trabalhando como contador. Em 1970, o antigo dono resolveu
vendê-la e ele não titubeou e comprou parte do negócio em 1972, juntamente com
outras pessoas. No decorrer dos anos os sócios foram saindo e, em 1984, adquiriu a
parte do último sócio, Gentil Gomes, fundador da Munclair, ficando com 100% do
capital da empresa. Desde então vem administrando o negócio sozinho há 30 anos.
Ele lembra que o contrato com a DOCCIN foi firmado em 1983. “Estamos juntos
há 31 anos”, ressalta o empresário ressaltando que a postura de Domingos Chiomento
foi decisiva na hora de escolher qual escritório de Contabilidade atuaria com as finanças da indústria de lustres que hoje gera cerca de 40 empregos diretos.
Em 1995, a Munclair deu início a um trabalho de gestão de qualidade com o Sebrae.
“Na época, Domingos se interessou pelo programa e inseriu a DOCCIN também”,
conta Geraldo que, naquele ano, atuava como presidente do Rotary Club e começou a
participar dos Encontros de Empresários da Zona Leste organizados pela empresa, os
quais, segundo ele, muito contribuíram e lhe deram oportunidade de crescer.
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Geraldo Martins Garcia, proprietário da Munclair é cliente da DOCCIN desde 1983 e ressalta
que a a postura profissional foi fundamental para o crescimento da relação entre as empresas

“Hoje exportamos para vários países do Mercosul e mantemos negócios com
Chile, Venezuela, Colômbia, Angola e Panamá. Participamos de algumas feiras e
pretendemos nos voltar para o mercado dos Estados Unidos”, comenta Geraldo,
que também é fundador e diretor da Associação Brasileira de Iluminação - Abilux.
Com a DOCCIN, Geraldo Martins Garcia conta que mantém uma relação de
amizade com Elcio e Domingos e, no quesito profissional, atuam juntos preenchendo
declarações, verificando os tributos, prestando contas ao Sped. “Aprovo totalmente
o trabalho da DOCCIN, que prima pela qualidade e pontualidade. Ao completar
50 anos não pode ser considerada uma empresa antiga, uma vez que ela tem muita
competência, está adiante de muitas empresas novas e modernas, e sempre procura
estar atualizada. Acredito que sejam essas as causas de seu sucesso.”
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Trabalhando com
e para o governo
Hoje muito se fala em integração e sinergia, mas
para a DOCCIN essa prática já é comum há bastante
tempo. A distribuidora de medicamentos hospitalares, Débora Ricco Bertoni, que está no mercado desde 2000, que o diga. “Como atuamos apenas com os
órgãos públicos, precisamos sempre passar por processos de licitação, e, em razão disso, devemos manter
a documentação em perfeito estado. A DOCCIN está
conosco desde a fundação da empresa nos dando toda
a assistência legal, tributária, fiscal, trabalhista, ou seja,
fazendo a nossa Contabilidade, nos mantendo com os
impostos em dia e com a documentação totalmente
legalizada para que possamos atuar no mercado de licitações públicas com sucesso.”
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A empresária Débora Ricco Bertoni destaca
a importância da DOCCIN na orientação e
assistência legal nos processos de licitação e
relacionamento com os órgãos públicos
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“O fato de atuarmos somente com órgãos públicos,
uma atividade bastante focada, nosso negócio se mantém
linear em termos de faturamento, apesar dos altos e baixos da economia em geral.”

Maria das Graças de Souza
Chiomento com os irmãos
Rogério e Débora Ricco Bertoni

Uma das formas para manter a empresa blindada é
participar de cursos e treinamentos promovidos pela
DOCCIN que, segundo ela, muito tem contribuído para
o aparelhamento e desenvolvimentos de suas equipes
internas. “Estou orgulhosa e parabenizo o trabalho do
Domingos e do Elcio, nestes 50 anos. É muito gratificante ver uma empresa com cinco décadas de funcionamento continuar fazendo sucesso, sem mudar seu ramo
de atividade. A DOCCIN é um exemplo a ser seguido, e
eu espero também um dia completar 50 anos, como eles
estão fazendo”, diz a empresária.
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Crescendo com foco e
modelo de negócio
Outro significativo exemplo de colaboração para
o desenvolvimento das empresas clientes é o caso
de Rogério Ricco Bertoni que atua há 21 anos no
ramo de construção civil de obras públicas, ficando responsável pela edificação de escolas, hospitais,
creches, prédios públicos em geral, e trabalhando
também com contratos de manutenção, reformas e
construção de novas obras. Todos os negócios feitos
com base em licitações públicas. “A DOCCIN está
conosco desde a fundação da empresa, em dezembro
de 1993. Inclusive foi o Domingos que nos ajudou
com a constituição do negócio e, o mais importante,
de maneira gratuita, porque naquele momento não
tínhamos como pagar os seus honorários”, conta o
sócio fundador da empresa.
Sua empresa cresceu tanto nos últimos cinco
anos que precisou montar um departamento de
Contabilidade próprio para dar vazão ao enorme
volume de trabalho. “Mas, em momento algum,
encerramos o contrato com a DOCCIN, que hoje
nos presta assessoria contábil, analisa nossa documentação, confere os nossos balanços e verifica se
a empresa está em perfeita ordem contábil e fiscal”,
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Rogério Ricco Bertoni ressalta que foi
graças à DOCCIN que sua empresa
nasceu, se estruturou e cresceu,
tornando-se referência na construção
civil de obras públicas
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O Edifício Matarazzo, também
conhecido como Palácio do
Anhangabaú é a sede da
prefeitura da cidade de São
Paulo desde 2004

relata Rogério, enfatizando que
além da amizade, do sentimento de gratidão e da competência
profissional da DOCCIN, sua empresa necessita de uma assessoria
externa que possa mantê-la atualizada, devido às constantes alterações nas leis brasileiras voltadas
ao segmento empresarial.
“A DOCCIN nos atendeu nos
primeiros 15 anos de atividades,
nos estruturou e ajudou a crescer.
Hoje ela é uma parceira na condução estratégica do negócio e
igualmente importante para a sua
manutenção no mercado.”
O jovem Rogério Ricco Bertoni é da filosofia de que toda empresa precisa ter
uma especialidade, um foco, e se manter no seu modelo de negócio, para ser cada
vez mais eficiente. Só assim poderá ser competitiva no mercado. “Acredito que
cada iniciativa tem o seu estilo, a sua finalidade. No meu caso, o meu primeiro
emprego foi em uma empresa de projetos do ramo público. Com 19 anos fui trabalhar em outra empresa que também atuava com obras públicas. Então, quando
fui montar a minha empresa, resolvi ficar naquilo que eu entendia e sabia fazer.”
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Tecnologia como
aliada
Por sua vez, o empresário do ramo de Tecnologia
Carlos Meni, sócio fundador da empresa de sistemas
Prosoft e atualmente diretor presidente da Wolters
Kluwer usa a coragem como o adjetivo para descrever
os fundadores da empresa de Contabilidade. Segundo
ele, Domingos e Elcio foram pioneiros ao apostar na
Tecnologia como aliada das finanças de seus clientes.
“A DOCCIN foi uma das empresas que mais rapidamente entendeu que a Tecnologia iria revolucionar o
dia a dia do trabalho deles. Naquela época o investimento exigia coragem, não existiam profissionais especializados, as pessoas precisam confiar em quem
oferecia o serviço, não tinha outra saída”, explica.

O empresário Carlos Meni, da
Prosoft Wolters Kluwer afirma
que a DOCCIN foi um dos
escritórios pioneiros ao apostar
na Tecnologia para fazer a
Contabilidade de seus clientes

Apesar de hoje o assunto ser corriqueiro, na época, o segmento contábil demorou
a se acertar com a Tecnologia e a parceria firmada entre a Prosoft e a DOCCIN foi
fundamental para cruzar novos horizontes e ganhar mais terreno no mercado. “Vejo
que Domingos e Elcio são dois empresários com visão estratégica de negócio. A preocupação deles transcende ao escritório, eles tentam trazer ao mercado e aos seus
clientes o melhor serviço em sua área de atuação”, afirma.
A inversão da parceria deu-se em 1998, quando o Brasil começava a falar em gestão de qualidade. Em uma das visitas que fez à DOCCIN, Carlos Meni conheceu o
programa de gestão da empresa e ficou fascinado: “Eu nunca havia visto um escritório contábil investir em gestão. Achei fantástico o trabalho que eles estavam fazendo
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Edificio do Ministério
da Fazenda, localizado
no Bairro da Luz,
Centro, sedia a
Superintendência da
Receita Federal do
Brasil no Estado de
São Paulo

e tentei compreender um pouco melhor para implantá-lo também na Prosoft. Assim
contratamos os consultores da própria DOCCIN para nos ajudar. Todas as vezes que
conversamos trocamos experiências produtivas. A relação já dura há 21 anos.”
A preocupação com a Tecnologia e em estar sempre em contato com as novidades
do setor estreitou ainda mais o relacionamento entre os parceiros e tornou-se motivo
de admiração. “Outra iniciativa louvável que eles mantêm são os eventos realizados
no auditório da DOCCIN, abordando diversos temas de interesses dos clientes. Por
estarem sempre conectados, indo além das atualizações legais, também integram um
grupo de trabalho desenvolvido pela Prosoft, chamado de Focus Group, no qual discutem as novidades, novas soluções tecnológicas, ferramentas desenvolvidas e outras.”
“Percebo que o Domingos e o Elcio estão sempre um passo à frente do seu tempo,
preocupados com o sucesso de seus clientes, quando o Sped iniciou sua implantação, em 2007, com a entrada da Nota Fiscal Eletrônica, nós vimos que ali começava
um novo momento, e em 2010, quando o Sped se voltou para as pequenas e médias
empresas, vislumbramos que o mercado passaria por uma modificação na linha do
tempo, a visão do contador sofreria uma mudança de conceito”, relata o CEO.
Carlos Meni acredita que com a implantação dos novos programas eletrônicos, a
Receita Federal do Brasil está tirando a Contabilidade do ostracismo. “Quando o governo ofereceu as mudanças com os novos sistemas eletrônicos, as grandes empresas
internacionais perceberam que o Brasil era um mercado no qual se podia investir.
E assim fizeram, e atualmente quase todas as empresas do segmento de software no
Brasil pertencem a grupos internacionais”, argumenta o gestor.
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O empresário Antonio Geraldo Bueno (ao centro) começou a relação com a DOCCIN por
causa de sua amizade com Elcio

Confeccionando
amizades
Já o empresário Antonio Geraldo Bueno do ramo de alfaiataria começou a relação
com a DOCCIN baseada na amizade que nutria com Elcio, seu vizinho nos tempos
de mocidade.
Bueno, que também cursou Ciências Contábeis na Fecap, atuou como contador da
empresa General Motors e depois foi trabalhar na área de Marketing da Coca-Cola.
Mas sua tendência era mesmo ficar no balcão. “Minha origem era fazer camisas, atividade que eu já exercia desde os 12 anos de idade. Meu pai tinha uma loja de acessórios
para homens e, eu sempre sonhei em ter o meu negócio”, relata.
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Edifício-sede da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo

Quando montou sua loja, a Bueno
Modas, ele não teve dúvidas e imediatamente entregou a Contabilidade ao amigo de infância: “Elcio é uma pessoa que
eu considero rara no mundo: simples,
objetiva, prática, honesta”, diz ele, que
conta com os serviços do amigo na empresa e também nas finanças pessoais.
“Sempre admirei o Elcio por ser um
conhecedor amplo da Contabilidade.
Temos essa parceria há mais de 40 anos.
Depois agregamos o Domingos no rol
da amizade que também é uma pessoa
simples, séria e confiável. Com eles podemos deixar os negócios em suas mãos e dormir tranquilos, porque realmente se
envolvem e se preocupam com o cliente, nos orientando como devemos proceder
em cada situação. Além disso, nos mantêm informados sobre todas as mudanças na
legislação, seja por meio do boletim mensal que recebemos, dos cursos de reciclagem
profissional que realizam e reuniões pessoais. Estão sempre ao nosso dispor”, afirma
o cliente satisfeito.
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Novos clientes

O pão nosso de cada dia
Mesmo os clientes mais novos já perceberam o papel que a empresa representa ao contribuir para o desenvolvimento dos negócios dos seus parceiros. Esse é o
caso, por exemplo, da Festpan Produtos Alimentícios, que está no mercado há 32
anos, e há três anos confiou sua Contabilidade à DOCCIN pelas mãos do diretor
Jotacir Selim, que atua na parte administrativa financeira da empresa há mais de 15
anos. “Nós nos conhecemos ao participar de alguns eventos realizados pela DOCCIN.
E quando chegou a época de buscarmos um novo parceiro, com melhor estrutura,
assessoria legal e outros serviços que acompanhassem os nossos momentos, optamos
pelo escritório”, revela.
A empresa Festpan é especialista na fabricação de massas para pães. “Hoje em dia
quando vamos a qualquer mercado encontramos uma enorme variedade de pães, e
não é viável para os estabelecimentos manterem equipes internas voltadas a esta finalidade. Assim, nós fabricamos todos os tipos de pães, desde o pão simples, o francês,
como é conhecido, até receitas especiais de pães e doces em geral. O pão de queijo,
por exemplo, hoje é encontrado de várias formas, mas dificilmente alguém consegue
amassar uma massa. Nós fabricamos e vendemos a massa já pronta para fazer o pão
de queijo também”, conta Jotacir Selim.
Atualmente a Festpan Produtos Alimentícios tem cerca de 140 funcionários, sendo que
a maior parte deles são operários de fábrica. Nos últimos anos, com o crescimento da
concorrência, houve uma inversão proporcional de colaboradores. Atualmente 80%
são funcionários de fábrica, 10% são técnicos em alimentação, confeitadores, e o restante composto por profissionais de Logística, Marketing e Administração.
Para Jotacir Selim, a parceria com a DOCCIN, apesar de recente, já é promissora e de
total integração. “Vendemos para o Brasil inteiro, e como não existe uma legislação de
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O empresário Jotacir Selim (ao centro) afirma que a DOCCIN contribuiu para o
desenvolvimento de sua empresa

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS que valha para
todo o País, cada estado tem alíquotas e características diferentes, o trabalho da DOCCIN
torna-se essencial porque o universo de atuação é muito amplo”, comenta o executivo.
“Mantemos a parceria com a empresa de Contabilidade focada em três áreas de atuação: a fiscal e contábil e a de recursos humanos. A DOCCIN elabora os processos
contábeis e fiscais e nós acompanhamos e controlamos, já na área de recursos humanos, nós administramos e a empresa valida. Não fechamos nenhuma folha de pagamento sem antes falar com a equipe DOCCIN”, enfatiza Selim.
O executivo destaca ainda a importância da preparação que a DOCCIN faz com o
cliente em relação às mudanças contábeis e tributárias, como é o caso do eSocial. “A
forma de trabalhar da DOCCIN é interessante porque ela realmente acompanha e se
antecipa aos fatos e acontecimentos em sua área”, elogia.
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O empresário Paulo Totaro disse que a DOCCIN foi um divisor de águas para a salvação de
sua empresa

Meu negócio é fazer Jeans
Paulo Totaro, empresário do ramo de confecções, fundador da Lorsa Jeans, confessa que a parceria com a DOCCIN, iniciada em 2011, foi um divisor de águas para
a salvação de sua empresa. Ele conta que abriu seu negócio no ano de 1981, mas o
escritório que cuidava de suas finanças não acompanhou seu crescimento, deixando
muitos problemas a serem resolvidos. Neste cenário decidiu pela troca do escritório
contábil e contratou os serviços da DOCCIN. “A minha empresa tinha muitas situações mal resolvidas, mas felizmente o Domingos e o Elcio colocaram ‘ordem na casa’,
por isso estão conosco até hoje e sem mais problemas”, conta Paulo.
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A sala da diretoria da Lorsa, com todos os móveis revestidos de jeans

De acordo com Paulo Totaro, a relação profissional é muito boa, e alguns pequenos cuidados a tornam única. No caso da Lorsa, por ter muitas atividades, que envolvem a fabricação e distribuição de mercadorias, a DOCCIN trabalha com o sistema
de pessoal locado na empresa. Dois funcionários ficam na fábrica a fim de obter
os documentos necessários para agilizar os processos de Contabilidade, sem que o
empresário de jeans precise deslocar alguém de sua equipe para executar as tarefas.
“Essa atitude é um importante diferencial. Eles são o que o País precisa, menos conversa e mais ação profissional”, sentencia o empresário.
“Meu negócio é fazer calças, não Contabilidade ou pintar paredes, então no que eu
chamo de atividades satélites nós nos cercamos de pessoas profissionais e competentes para que possamos ter foco na administração da empresa, pensando inclusive em
seu futuro. Por exemplo, a DOCCIN me orienta sobre as questões tributárias e fiscais.
Tenho noção do que devo pagar de impostos, dos prazos de recolhimento e das obrigações devidas, mas é a empresa de Contabilidade que executa toda a parte burocrática”,
diz o empresário que respira jeans por todos os poros, tanto que até os móveis de sua
sala são revestidos desse tecido.
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A Fábrica da Lorsa Jeans fica na cidade de Avaré,
no interior do Estado de São Paulo, que é um polo de
costura bastante reconhecido, até mesmo pela mão
de obra especializada em confecção. Hoje Totaro tem
460 funcionários na fábrica da cidade e cerca de 140
no município de São Paulo, sendo ao todo 600 funcionários registrados. Por terceirizar alguns serviços
como lavanderia, tem em média relacionamento
profissional com cerca de mil pessoas terceirizadas.
Ou seja, somando os empregos diretos e indiretos,
Paulo Totaro é hoje um dos maiores empregadores
da região de Avaré.
Na mesma linha de conduta da DOCCIN, A Lorsa
Jeans incentiva os funcionários a estudar. Por meio de
um programa interno de desenvolvimento profissional, já formou alguns funcionários. “Até o momento,
todos permanecem na empresa. Eu estou tentando
montar uma equipe para eu poder trabalhar menos.
Tenho dois filhos, o Matheus e a Mariana, que já estão cursando Administração de Empresas e Moda,
respectivamente. Espero que eles estejam preparados
para assumir a empresa, porque pretendo fazer uma
sucessão de comando por mérito e não por laços
familiares. Mas eu acredito nos meus filhos”, relata
confiante o empresário.
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Capítulo 11

Empresa
cidadã
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Igreja São Carlos Boromeu, localizada na
região de Vila Prudente
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Responsabilidade e
contribuição social

O

sucesso empresarial da DOCCIN Consultoria Integral de Negócios
está em um forte apelo social, voltado à comunidade em que atua,
pois presta um valioso trabalho de atendimento voluntário às entidades religiosas e assistenciais da Mooca e de Vila Prudente, na região
em que está estabelecida.

O chamado Terceiro Setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e
não governamentais, que tem como objetivo gerar serviços de caráter público. Ele
congrega fundações, associações, Organizações Não Governamentais – ONGs e entidades beneficentes.
Nos anos 80, quando se intensificou a discussão sobre a incapacidade do Estado
de atender às demandas sociais, o Terceiro Setor ganhou força, tendo como finalidade atingir as camadas e os segmentos da sociedade nos quais o poder público não
conseguia chegar, por meio de ações solidárias.
Segundo a Organização Brasileira de Organizações Não Governamentais - Abong,
existem cerca de 340 mil ONGs atualmente no Brasil. No entanto, para fazer uso dos
benefícios e repasses de verba, a Contabilidade destas instituições deve ser primorosa e transparente, pois a fiscalização é muito intensa.
Além disso, as entidades devem atender a legislação pertinente à sua área de atuação, observando o Código Civil Brasileiro no tópico que se refere à captação de
recursos, através de doações.
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Quem dá ênfase às ações sociais voltadas ao Terceiro Setor desenvolvidas pela
DOCCIN é o jovem padre Fabiano Micali de Almeida, que atua há mais de 10 anos
na Paróquia de São Filipe Neri, situada no Parque São Lucas. Ele conta que em sua
juventude, aos 13 anos de idade, trabalhava em uma imobiliária na Avenida Paes de
Barros, onde está localizada a DOCCIN, e, como passava sempre por lá, foi se familiarizando com a empresa e com os seus proprietários.
Desenvolvia suas atividades religiosas enquanto a empresa DOCCIN crescia. Em
1999, há cerca de 15 anos, já sacerdote da paróquia, diante da necessidade de coordenar as contas da igreja e das entidades assistenciais ligadas a esta, procurou Domingos Chiomento para auxiliá-lo com a Contabilidade. Segundo o padre Fabiano,
nesta ocasião, havia algumas situações de fragilidade na entidade religiosa. “Com o
carinho de uma mãe, ele nos pegou no colo e nos ajudou muito. Jamais poderemos
retribuir tal ação.”
À Igreja de São Filipe Neri a DOCCIN presta uma verdadeira assessoria empresarial administrativa, que os ajuda a conduzir a instituição, não se limitando ao trato
com os temas contábeis.
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“Em razão desse precioso serviço e conhecendo a boa vontade dos diretores da
empresa em contribuir com a comunidade, nos quais se inclui o Elcio Pereira, tomei
a liberdade de indicar outras entidades para a DOCCIN que igualmente as acolheu,
dando o auxílio necessário para continuarem suas atividades. Hoje, por exemplo, eles
auxiliam o Mosteiro de Monges Enclausurados, que presta um importante serviço aos
cidadãos.”
Atualmente o padre Fabiano preside várias entidades, não apenas a igreja, cada
uma com sua propriedade e com seu foco específico. É presidente da Associação Padre
Aldo, que foi fundada em 2000, e da Associação Divino Redentor, procurador-geral
da Associação Apostólica Filipe Neri e comanda outras instituições filantrópicas, nas
quais realiza trabalhos com dependentes químicos, que ficam locados em um sítio em
Caucaia do Alto, em Cotia, São Paulo; cuida de famílias pobres, prestando auxílio à
gestante, ao bebê até a um adolescente que precise de um amparo, famílias que necessitam de recursos financeiros, etc, e reconhece que a alma de uma entidade, sua saúde
material, está diretamente ligada à Contabilidade.
O trabalho que a DOCCIN presta gratuitamente às entidades assistenciais consiste em uma assessoria administrativa completa, desde o registro de um funcionário, à
preparação da folha de pagamento mensal, retirada e entrega de documentos, serviços
contábeis em geral, dentro das especificações da lei, inclusive preparam as entidades
para receberem os recursos sociais. Se um dirigente tiver dificuldade de entender alguma lei e precisar solicitar uma reunião para obter esclarecimentos, o atendimento é
imediato: “Não existem limites para a atuação da DOCCIN com as entidades assistências, ela é verdadeiramente uma empresa cidadã”, reforça o sacerdote.
Como o padre Fabiano não recebe verbas do governo, e precisa gerar recursos
tanto para a manutenção do templo quanto para as atividades de cunho social, ele
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Topo da Caixa d’água localizado no Parque Sabesp, na Mooca
diversificou suas atividades voltando-se para a fabricação de pães. A Padaria da Paróquia, a qual ele administra, produz pães que são vendidos à comunidade com o fim
de arrecadar fundos para manter as atividades assistenciais.
“Outras entidades assistenciais que conduzimos são mantidas com recursos dos
seus próprios voluntários, essas ONGs não recebem recursos do governo. A partir do
momento que se cadastra uma pessoa jurídica, ela é obrigada a prestar contas do que
recebe como donativo, do que gasta, de onde são aplicadas as verbas recebidas, etc.
A DOCCIN tem contribuído de forma substancial para que este trabalho continue
dando muito certo e trazendo resultados para a sociedade”, comenta o presbítero.
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Uma vida
dedicada a servir
O padre Fabiano Micali de Almeida, irmão do meio de uma família de três filhos,
começou a trabalhar bastante cedo, aos 13 anos de idade. Aos 14 anos obteve seu primeiro registro profissional, aos 16 anos, gerenciava condomínios, ficando responsável
pela organização das assembleias condominiais. Em razão disso, desde os 15 anos convive com a Contabilidade, fazendo as contas a pagar e a receber das entidades. “Eu não
sou contador, não tenho o registro, mas faço Contabilidade todos os dias, eu preciso
desta ciência para conduzir a minha vida.”
Oriundo de uma família com base extremamente católica, ainda jovem, Fabiano
conheceu o padre Aldo Giuseppe Maschi e ficou fascinado por seus ensinamentos e,
a partir daí, descobriu a sua verdadeira vocação religiosa. “O padre Aldo morreu com
quase 80 anos, em 1999, e foi um exemplo de homem que sempre se deu muito bem
com a comunidade, com o poder público, e que se dedicou grandemente às entidades
assistenciais, tanto é que a APA é uma homenagem a ele.”
“Eu, particularmente, sou estudioso de tudo, adoro Filosofia, Política, Psicologia. Penso que antes de falar da fé é preciso saber se a pessoa passa por necessidades, se está doente, carente, desassistida. A entidade de dependentes químicos surgiu assim. Começamos a acompanhar as famílias carentes, ajudá-las, e verificamos
que algumas delas tinham dependentes químicos. Assim, em 2001 articulamos
uma parceria com outra entidade, na qual trabalhávamos em Ribeirão Pires fazendo a internação dos dependentes químicos.”
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Padre Fabiano (ao centro) ressalta que a DOCCIN tem um forte apelo social, voltado à
comunidade

“Rogo a Deus que a DOCCIN mantenha essa atitude de responsabilidade social
que pratica há 50 anos, ao longo de toda a sua existência, porque é fundamental
para a comunidade. Os dons que Deus deu a cada um deles, em especial ao Domingos Chiomento e ao Elcio Pereira, municiando-os da capacidade de conversar, tratar
as pessoas, administrar uma empresa, fazer os colaboradores e os parceiros serem
bem sucedidos, resulta dessa filosofia cristã que os acompanha sempre. Eles dizem:
‘Quem fundou a DOC foi Deus’, e por isso são cidadãos. Jamais fecham as portas
para as pessoas. Sempre estão dispostos a contribuir, seja com seus serviços, sejam
com doações. Eles não têm ideia do alcance dessas ações, do compromisso com a
sociedade. O diferencial deles é a virtude de fazerem bem às pessoas sem esperar em
troca nenhuma moeda.”
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Recepção da DOCCIN Consultoria Integral de Negócios

Dignidade e vida 				
A Ação Social Padre Pascoal Bianco, ligada à Paróquia Nossa Senhora das Graças,
situada no bairro da Vila Prudente, é outra entidade assistencial que recebe o apoio
administrativo e contábil da DOCCIN desde 1997.
Para esta entidade, segundo comenta sua vice-presidente, a educadora Vera Lúcia
Gonçalves, a DOCCIN faz a parte contábil, fiscal, e de recursos humanos, incluindo
a folha de pagamento, além das orientações e adequações da entidade para receber
as verbas oficiais. Ou seja, presta assessoria completa em qualquer situação que precisam, contribuindo em muito para o crescimento da ONG.

176

50 ANOS | HISTÓRIA & VIDA

O jardim da DOCCIN Consultoria Integral de Negócios proporciona um ambiente agrável
para seus fucionários, clientes e colaboradores
“Apesar de a Entidade existir desde 1994, começamos a caminhar verdadeiramente somente a partir de 1997, quando a DOCCIN aceitou contribuir conosco oferecendo os seus serviços e conhecimentos. Sem eles não teríamos resistido. Quando
precisávamos de orientação, Elcio nos cobrou que melhorássemos os nossos procedimentos, nos deu total respaldo no aspecto legislativo, contábil e fiscal, o que foi
vital para continuarmos o nosso trabalho. Isso quer dizer que, sem a DOCCIN nós
não existiríamos hoje, porque não tínhamos recursos para pagar um escritório de
Contabilidade”, relata agradecida a vice-presidente.
Na verdade são três núcleos de trabalho: dois projetos inclusos no Centro para
Criança e Adolescente - CCA, que acolhem crianças de seis a 11 anos e de 12 a 15
anos. Esses jovens carentes permanecem na unidade pelo período de quatro horas
diárias, recebendo orientações, alimentação e praticando atividades em geral, cinco
dias por semana. Os dois núcleos concentram um total de 180 crianças.
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O terceiro núcleo existe desde 2002, em parceria com o Estado de São Paulo e, a
partir de 2006, em convênio com a Prefeitura, voltado a atender às medidas sócio
educativas impostas a adolescentes infratores na faixa etária de 15 a 18 anos ou, excepcionalmente, de 18 a 21.
A parceria da DOCCIN torna-se fundamental porque, para que possam receber as
verbas oficiais, a ONG precisa estar com a Contabilidade em dia. “Como as verbas que
recebemos são insuficientes para cobrir as despesas, contamos com as doações da comunidade e também realizamos eventos, como bingos, almoços e outros, com a finalidade
de arrecadar fundos. A ONG é ligada à paróquia, tanto que o endereço de um dos núcleos é na própria igreja, porém tem vida independente na parte contábil e fiscal. E em todas
essas ações de recebimento e prestação de contas a DOCCIN está presente.”
Tanto as crianças quanto os adolescentes que frequentam o CCA são registrados e,
se por alguma razão começarem a faltar, um dos orientadores entra em contato com as
famílias para obter notícia do paradeiro do jovem. “Controlamos seu bem estar como
um todo. Caso apareçam com marcas no corpo, ou qualquer outro sinal de violência,
são encaminhados para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, a fim de que
tomem providências com relação às ações que preservem a sua integridade.”
O caso dos jovens dependentes químicos é mais complicado. O CCA atende a um
grupo de aproximadamente 90 adolescentes que lhes são enviados diretamente pelo Poder Judiciário. Com estes jovens, os orientadores trabalham com medidas socioeducativas, em regime semiaberto. “É o que determina o artigo da liberdade assistida. Eles
infringiram a lei. Antigamente eles ficavam detidos, hoje, graças ao Estatuto da Criança
e do Adolescente, são assistidos”, explica Vera Lúcia.
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Destes, um percentual de 75% dos jovens assistidos
são reintegrados à sociedade. “Nosso projeto piloto,
que é da Secretaria da Assistência Social do Estado de
São Paulo, e já está celebrando 10 anos de existência,
foi criado exatamente para recuperar esses jovens. Ao
nosso ver a família não educa, a escola não educa, nem
o governo educa. Então ao nascer estas pessoas já estão condenadas. Matamos o indivíduo no berço, se é
que ele teve um berço. E nos perguntamos: que destino
está proposto para as crianças brasileiras oriundas de
famílias carentes?”, indaga a educadora.

A vice-presidente da Ação Social
Padre Pascoal Bianco, Vera
Lúcia Gonçalves afirma que sem
a DOCCIN a Entidade não teria
sobrevivido até hoje; ao seu
lado estão Elcio Pereira da Silva,
Domingos Orestes Chiomento e
Jorge Dias de Menezes, do Conselho
Fiscal da Entidade

Nos 10 anos de atuação do CCA, poucas famílias deram depoimentos sobre o trabalho dos orientadores com
os adolescentes, porém um jovem escreveu uma mensa-
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gem interessante ao deixar a unidade: “Aqui fui tratado como pessoa. Ao chegar não me
perguntaram o que eu tinha feito na rua, e sim como poderiam me ajudar.”
O índice de recuperação é considerado alto: dos 90 jovens assistidos, o CCA consegue ressociabilizar cerca de 75%. “Posso relatar o caso de um assistido que deu muito
trabalho para nós e hoje está empregado, reconstruiu totalmente sua vida, vai até se
casar. Infelizmente, independe de nossa vontade reverter todos os casos, em especial
daqueles que nos chegam com mais de 15 anos. Por isso procuramos trabalhar com
jovens de seis anos até os 12, porque investimos em sua formação enquanto indivíduo”,
afirmou enfatizando a história de um orientador que, ao chegar em uma residência,
para fazer o atendimento de um jovem que tinha desaparecido, encontrou sua mãe
sentada no sofá com um cachorro enorme no colo. Intrigado, perguntou sobre seu
filho e ela disse que não sabia. “O cachorro estava do lado dela, com a cabeça em seu
colo, enquanto o filho estava sumido”, explicou o orientador constrangido.
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Ações que
enriquecem a vida
Vera Lúcia diz que o que a motiva a realizar este trabalho é acreditar que a criança
terá um futuro melhor, que o jovem transgressor será inserido na sociedade novamente. “Quando uma criança nos abraça e beija transmite um estímulo incomparável para continuarmos tentando, mesmo porque se fóssemos nos apoiar na parte burocrática já teríamos desistido. Sei que o ser humano é constituído do bem e do mal,
mas eu me proponho a ver a melhor parte e acreditar nele. Eu como diretora e agora
como vice-presidente confesso que aprendi muito ali, melhorei como mãe, como avó,
como tudo. Então esse trabalho voluntário, aonde eu disponho de algumas horas do
dia, me enriquece muito.”
A voluntária enaltece ainda que a comunidade reconhece o valioso trabalho que
a DOCCIN lhe presta. “Para todos com os quais interagimos fazemos questão de comunicar justamente o que é essa empresa de Contabilidade. Sempre nos atende com
calma, simplicidade e atenção total.”
No momento em que precisamos, eles estão aptos a nos ajudar, nunca fomos maltratados, é uma troca muito gratificante e temos muito a agradecer”, salienta Vera
Lúcia em nome do presidente da Entidade, Jorge Dias de Menezes, e das gerentes de
serviços, as quais são extremamente gratas e compreendem perfeitamente as solicitações e tomam muito cuidado com os pedidos da DOCCIN. “Fazemos tudo para
que eles não se entristeçam conosco e continuem nos assistindo. Quando mandaram
e-mail pedindo para falar comigo eu parei tudo o que estava fazendo para os atender,
e não era bronca (risos) era algo bom, como a colaboração para a feitura deste livro.”
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Recuperação social
e espiritual
O pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular na Vila Ema, Rocco Digilio Filho,
um dos primeiros clientes da DOC Contabilidade por meio de sua empresa Digomax Lubrificantes, como presidente do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do
Evangelho Quadrangular, cargo que ocupa há seis anos, mantém sob seu domínio a
administração de cerca de três mil igrejas no Estado de São Paulo e também dirige
um potente programa de inclusão social. “Acabamos de inaugurar uma casa de recuperação para dependentes químicos para homens na cidade de Itapetininga, em
São Paulo, unidade terapêutica, e estamos construindo mais oito casas no Estado de
São Paulo.”
A igreja desenvolve também um interessante trabalho com crianças por meio do
Programa Infância Feliz, na cidade de Indaiatuba, que atende jovens na faixa etária de seis a 14 anos. Através desse programa de realimentação, são servidas cerca
de 700 refeições ao mês. No local são desenvolvidas ainda várias atividades, como
música, balé, reforço escolar, com aulas de alfabetização, inclusão digital, atividades socioculturais, inclusive aulas de computação. E atualmente estão construindo
a Casa de Apoio Quadrangular na cidade de Barretos - um dos maiores centros
médicos de tratamento de câncer da América Latina. A previsão é que haja seis mil
atendimentos médicos por mês. “Como existem pessoas em fase de tratamento que
necessariamente precisarão ficar internadas no hospital, estamos nos preparando
para recebê-las em nossas unidades de apoio, sejam membros da igreja ou não”, comenta o pastor.
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Outra iniciativa de sua administração é a construção do Recanto dos Pastores,
na cidade de Aguai, para abrigar os pastores idosos que não têm família. Será uma
espécie de asilo e lá eles receberão toda a assistência para passar o resto de suas vidas
com dignidade.
O pastor Rocco defende as ações sociais porque, segundo ele, conseguem devolver
as pessoas para a sociedade totalmente recuperadas, tanto material quanto espiritualmente. “Nós temos profissionais que trabalham voluntariamente para estas causas,
são psicólogos, médicos, professores e outros que dedicam parte do seu tempo ao
emprego do social.”
Com a DOCCIN nós mantemos uma extraordinária história de trabalhos e amizade, porque existe caráter em ambas as partes. O Domingos e o Elcio vêm de uma
safra de pessoas raras, sérias, de confiança, por isso eu não mudei de escritório
contábil até hoje e nem quero mudar. Eles não fazem a Contabilidade da igreja
porque é muito complexa, temos unidades em todo o País, e administrações locais
também. Para isso precisamos de uma Contabilidade própria feita por especialistas
em igrejas mesmo.
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Homenagens do Rotary Club de Vila Alpina à DOCCIN

Braço amigo
O empresário Antonio Viotto Netto também estreitou seu relacionamento com
a DOCCIN, em 1996, quando presidia a Legião Mirim de Vila Prudente, entidade
fundada pelo Rotary Club e que tem como objetivo contribuir com jovens que estão à procura do primeiro emprego.
O envolvimento da DOCCIN com o lado social, cultural e de desenvolvimento
da Zona Leste da capital também fez com que a empresa ganhasse destaque entre as
associações do local. Com isso, o Rotary Club, fundador da Legião Mirim, estreitou
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O presidente do Rotary Club do Parque São Lucas Antonio Viotto Netto com o primeiro
balanço patrimonial da Legião Mirim de Vila Prudente assinado em 31 de dezembro de 1989
pela DOCCIN
relacionamento com a empresa e com seus sócios. Os rotaryanos do Rotary Club do
Parque São Lucas, em virtude dos serviços prestados, outorgaram alguns títulos para
os sócios do escritório. “A DOCCIN é uma das empresas que mais atende às entidades, fazendo um trabalho cidadão e contribuindo com as pessoas mais necessitadas”,
relata Antonio Viotto Netto.
Viotto, que atualmente é responsável pelo projeto rotaryano que dá acesso a creches para 260 crianças da Região Leste, de maneira gratuita, defende que a DOCCIN
verdadeiramente se preocupa com a comunidade na qual está localizada, fazendo um
trabalho cidadão e contribuindo ativamente para a melhoria de vida das pessoas. “A
cultura de solidariedade no Brasil é muito baixa, por isso é admirável esse trabalho que
a empresa presta aos cidadãos.”
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Capítulo 12

SUCESSÃO
EMPRESARIAL
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Segunda geração com
respeito ao passado e
visão de futuro

C

om a empresa passando pelo processo de sucessão,
era de se imaginar que os clientes e parceiros esperassem uma mudança no relacionamento, mas
não é o que eles demonstram. Carlos Meni, da
Prosoft, por exemplo, diz que vê em Marcio, filho de Elcio, e
em Carla, filha de Domingos, a mesma motivação e espírito
de equipe de seus pais. “Uma das coisas louváveis é a associação que eles estão fazendo dos negócios, trazendo as pessoas
da família para dentro do time e trabalhando para entrosá-las,
preparando-as para lidar com todas as gerações. A DOCCIN
está garantindo o futuro de seus negócios com essa sinergia
perfeita entre a antiga e a nova geração”, diz Meni.
A preocupação com o treinamento dos colaboradores
também é um assunto elogiado pelos clientes, que apontam
confiança no trabalho de todos os profissionais envolvidos nas
contas de suas empresas.
Já Elcio diz que tem a sensação de dever cumprido ao
saber do respeito e admiração que os clientes nutrem pelo
seu trabalho e o de Domingos, realizado ao longo do tempo,
e também pelo atendimento prestado pela nova geração da
DOCCIN. “Sempre tivemos o reconhecimento pelo nosso
trabalho e agora estamos no momento de colher os frutos
dos nossos esforços”, afirma, com olhos felizes de quem vê
a sua frente um futuro tão promissor quanto o conquistado
por todos os seus clientes graças à parceria com sua empresa.
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Primeira geração da DOCCIN, os sócios Domingos Orestes Chiomento, Elcio Pereira da Silva
e Maria das Graças de Souza Chiomento serão sucedidos pela segunda geração, capitaneada
por Carla Alvares Chiomento e Marcio Lério da Silva
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Carla Alvares Chiomento

São as pessoas que
constroem os impérios
Com sua apurada experiência no ser humano, Carla Alvares Chiomento argumenta que as empresas atualmente precisam aprender, entender e conviver com as
diferentes gerações X, Y e Z ao mesmo tempo: “A geração X é a nossa, nascida na
década de 70, que lutou com muita dificuldade para desbravar o mercado de trabalho e assimilar as novas tecnologias; a Y, a partir de 85, é aquela que recebeu tudo
quase pronto, a tecnologia à disposição e mais facilidades para obter conhecimentos,
contando com vários cursos em expansão nas mais diferentes áreas. A geração Z,
que vem a partir de 2000, por sua vez, é aquela que absorve os conhecimentos mais
rapidamente. E dentro de toda essa evolução estamos conscientes de que, sem a parte técnica, não podemos chegar a lugar nenhum, mas lamentavelmente a tecnologia
tem impedido o esforço e o preparo intelectual dos profissionais. Alguns chegam
despreparados, mas felizmente a maioria assimila as mudanças e tenta se adaptar.”
A DOCCIN atua como uma empresa escola, por meio da UNIDOCCIN, uma
vez que admite, treina e atualiza os profissionais sobre as mudanças e alterações da
legislação empresarial. Por outro lado, como eles trabalham com a Contabilidade de
empresas de vários ramos de atividade, incluindo o Terceiro Setor, por força de suas
tarefas diárias, são obrigados a sempre buscar novos conhecimentos. O profissional
que trabalha no departamento contábil de uma empresa passa a atuar em um ramo
específico e, por mais que se esforce, não consegue acompanhar todas as mudanças da área. “Como são muitas as informações geridas quase que diariamente, nós
formamos equipes de estudos, fazemos parcerias com as entidades da classe, para o
aprimoramento do quadro de colaboradores, desta forma, encurtamos os caminhos.
“Se um profissional for pesquisar para compreender determinada lei, ele vai levar
muito tempo, contudo se ele consultar um especialista, trocar ideias com pessoas
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Carla Alvares
Chiomento à frente
da equipe de Recursos
Humanos

que dominam vários assuntos, ganhará em tempo e em qualidade da informação.
Nós vivemos em um mundo de network, precisamos de contatos e parceiros. A Tecnologia veio para ajudar, porém do mesmo jeito que ela ajuda, ela estressa, porque
o conhecimento está exposto em tempo real e nos impele a estar sempre antenados
para não ficarmos para trás.”
Quanto ao processo sucessório, os sócios da geração futura estão se preparando para assumir a empresa, dentro do planejamento articulado pelo consultor Jesus
Basílio Sanabria Sierra e a consultora Maria de Fátima Martins, que tem como ponto
fundamental a conquista da aceitação e da confiança dos clientes mais antigos que
estavam acostumados a lidar com Domingos e Elcio. “O Marcio e eu sempre ficamos
na retaguarda, agora estamos nos aproximando para atendê-los com a excelência
de sempre. Essa migração está sendo feita de forma gradual, apesar de que eles nos
viram crescer e com os quais já mantemos uma sintonia muito proativa; quanto aos
novos clientes estamos imprimindo um ritmo diferente de atuação, mesmo porque o
cenário geral da administração também é outro.”
Carla Alvares Chiomento diz que é extremamente grata por fazer parte da equipe
DOCCIN e pela oportunidade que teve de aprender e se desenvolver. “Aqui reforcei
os meus valores. Gosto de trabalhar em um ambiente em que possa atender ao cliente, ao colaborador e aos parceiros, essa é nossa missão primordial.”
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Marcio Lério da Silva

Mantendo o foco nas
relações profissionais
Com base em sua experiência profissional, Marcio defende que o profissional da
Contabilidade precisa ser eclético e atualizado, devendo consolidar seus conhecimentos na área contábil, extensivo às áreas fiscal e de departamento pessoal. “Hoje o
governo está totalmente integrado, por meio do Sped, que interliga todos os setores
da empresa. Por outro lado, o mercado exige muito do contador, devido ao dinamismo da alteração da legislação empresarial, nos levando a ter uma boa performance
de atualização e conhecimento técnico.”
Por suas características profissionais, Marcio sinaliza que ao assumir o comando
da empresa, irá privilegiar a continuidade de uma postura profissional com os clientes. “Eu prezo por manter o lado profissional acima do emocional nos negócios. O
bom é que a relação fica restrita ao profissional, deixando o cliente à vontade conosco
e nós com ele, para as cobranças e exigências do dia a dia da profissão. Por outro lado,
considero importantes as relações de amizade, de ajuda mútua, que caracterizaram
esses 50 anos da DOCCIN, visto que os primeiros clientes permanecem até hoje na
carteira, com muito respeito e admiração pelo nosso trabalho.”
Marcio Lério da Silva comenta ainda que tanto ele quanto Carla, como sucessores,
são bem visados. Ele admite que a cobrança é grande, já que acabaram herdando uma
liderança natural, “mas a Carla e eu temos um relacionamento muito positivo, assim
como Domingos e Elcio. Temos por princípio não misturar nossas vidas profissionais
com as pessoais. Acredito que este seja um dos segredos pelo qual o escritório está
completando 50 anos com grande sucesso no mercado”.
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Marcio Lério da Silva
com sua equipe da
escrituração fiscal da
DOCCIN

Carla e Marcio são técnicos e estratégicos ao mesmo tempo: ela com uma nuança
mais forte para o setor de recursos humanos, relacionamento com a equipe, liderança, mais também interagindo na parte estratégica. Ele atuando nas duas partes:
técnica e estratégica.
Unindo essas duas características, Marcio pretende contribuir para as entidades
de Classe, segundo ele, daqui a uns cinco ou 10 anos, porque neste momento suas
energias precisam estar voltadas para a empresa. Hoje, o executivo faz parte do Núcleo de Jovens Empresários do Sescon-SP e é um dos Coordenadores do Núcleo de
Recursos Humanos do Ciesp Leste. “Trabalhamos para o bem comum dos funcionários e clientes e, principalmente, para atuar em prol da classe contábil. As entidades
contábeis têm uma atuação muito forte junto ao governo, elas são atuantes na parte
coletiva e também na educação continuada, então as vejo como fundamentais para a
profissão, principalmente em São Paulo. E, quem sabe, um dia, no futuro, possa atuar
politicamente com vistas à melhoria da sociedade”, ressalta Marcio.
O diretor vê a DOCCIN se profissionalizando cada dia mais, tornando-se uma
empresa muito focada em gestão e consultoria: “Esse é o caminho que deverá manter
o seu dinamismo e continuar sendo um diferencial do mercado. Com a crescente
informatização dos órgãos públicos arrecadadores e também das empresas, estamos
totalmente capacitados para prestar consultoria aos nossos clientes e auxiliá-los na
tomada de decisões estratégicas para o sucesso de seus negócios.”
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Agradecimento especial às
entidades da Contabilidade do
Estado de São Paulo e do Brasil

SP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SÃO PAULO
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Equipe da DOCCIN Consultoria Integral de Negócios de 2015
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