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EDIÇÃO ESPECIAL

O FUTURO É AGORA!

Prezados amigos e clientes:
Nesta edição especial temos o prazer de
destacar o crescimento do setor de
energia solar no Brasil.
A Doc Contabilidade, pioneira como
sempre, já marca forte presença com
sua expertise em tributação e legislação
específicas do setor de energia solar e
contribui para alavancar ainda mais
esse segmento empresarial tão vital
para o futuro da energia renovável em
nosso país.
Boa leitura e bons negócios a todos!

Domingos Orestes Chiomento
Fundador da Doc Contabilidade
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DOC CONTABILIDADE ENTRA COM
TUDO NO SEGMENTO DE ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA
O marco será o Encontro Nacional da Absolar que

estudantes e representantes do poder público, que irão

acontecerá de 8 a 9 de dezembro de 2021

discutir a realidade e as tendências do setor de energia
solar fotovoltaica no País, além de realizar negócios e

A DOC Contabilidade Empresarial, que há 55 anos é

trocar conhecimentos sobre o desenvolvimento de

referência na área contábil para micro, pequenas e

geração e produção fotovoltaicas e tecnologias

médias empresas, atendendo os seguimentos de

termossolares.

indústria, comércio e prestação de serviços, dá um
salto qualitativo em sua atuação e entra de vez

De acordo com Domingos Orestes Chiomento, diretor

também no campo da energia solar fotovoltaica, por

presidente da Doc Contabilidade Empresarial, esta é uma

compreender a importância da aplicação correta da

oportunidade de consolidar a marca neste segmento,

regulação, legislação e tributação das empresas que

devido à importância do setor de energia solar

atuam neste setor, cujo crescimento vem se dando a

fotovoltaica para a economia do Brasil. "Estamos

passos largos no Brasil.

entusiasmados em discutir os desafios e as possibilidades
das empresas que atuam com energia limpa no País, no

Um dos marcos da entrada da Doc Contabilidade neste

que compete às questões contábeis, tributárias e

fotovoltaico é sua participação no Encontro Nacional

trabalhistas, considerando a enorme relevância desses

da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica

temas para o desenvolvimento dos negócios nesta área",

- Absolar que acontecerá de 8 a 9 de dezembro de

afirmou Chiomento.

2021, no formato hibrido, tanto presencial quanto
virtual.

Acompanhe mais informações sobre o Encontro Nacional
da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica -

O evento reunirá fornecedores, distribuidores,

Absolar nas mídias sociais da Doc Contabilidade

prestadores de serviços, empreendedores,

Empresarial: facebook, Linkedìn, Youtube, Blog e no site

integradores de sistemas, fabricantes de

da www.doccontabilidade.com.br

equipamentos, empresários, profissionais,
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institucional

AOS 55 ANOS
RELUZINDO
COMO O SOL
A DOC Contabilidade com mais de cinco décadas

O Sol, fonte inesgotável de energia luminosa, é

de atuação na área contábil, com foco nos

fundamental para a sobrevivência dos seres vivos.

segmentos tributário, trabalhista, previdenciário e

Tanto que o homem sempre procurou utilizar o

empresarial, tem como missão a inovação. Para a

astro rei como fonte de energia. Por volta de 400

empresa, que já detém o "Jubileu de Ouro" no

anos antes de Cristo, os gregos construíam suas

mercado contábil, inovar é ter e manter a

casas com o propósito de aproveitar ao máximo a

capacidade de agregar valor aos serviços que

luz solar. E durante o império romano, foram

oferece, trazendo sempre diferenciação para os

criadas as primeiras estufas para o crescimento de

seus clientes, principalmente em momentos

plantas; já o astrônomo grego Arquimedes se

difíceis, como este que todos estão enfrentando

utilizava de espelhos para conduzir a luz solar a

em razão da pandemia da Covid-19.

um determinado ponto, provocando assim
incêndios nas embarcações inimigas...

ASSIM, A DOC CONTABILIDADE
EMPRESARIAL DÁ MAIS UM
SIGNIFICATIVO SALTO EM SUA
HISTÓRIA, AO INGRESSAR NO
SEGMENTO FOTOVOLTAICO.
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Crescimento do setor
Sabendo disso, a DOC Contabilidade Empresarial
passa a integrar este segmento "radiante", o qual,
no ano passado, cresceu, no Brasil 70%, gerando
7,5 gigawatts –o que representa quase metade da
hidrelétrica gerada pela Itaipu.
doccontabilidade.com.br

institucional

E, como residências e empresas, indústrias e o comércio
em geral estão optando pela instalação de placas de
captação de energia solar para reduzir a pesada conta das
companhias de energia elétrica, a DOC Contabilidade
coloca seu time em campo com o propósito de contribuir
para que as empresas que atuam com energia fotovoltaica
se desenvolvam ainda mais, uma vez que as vantagens da
energia limpa, renovável e gratuita são imensas, se
comparadas às usinas termelétricas
Geografia favorável
Outro detalhe importante que fez a DOC Contabilidade
mergulhar no segmento fotovoltaico é que o Brasil,
graças a sua posição geográfica, tem boas condições de
Sol o ano todo e, por outro lado, como a energia elétrica
é bastante cara, que faz todo o sentido o investimento em
geração solar.
Economia
Portanto, um dos motes do ingresso desta tradicional
empresa de Contabilidade no setor é a questão da
economia, uma vez que poupar dinheiro é sinônimo de
não ser pego de surpresa e ainda conseguir conquistar
sonhos no curto, médio e longo prazos. E, segundo lugar,
está o aspecto fiscal, que é uma incógnita ainda para
todos. E, por fim, as linhas de crédito (públicas e
privadas) que representam muitas vantagens para quem
pensa e quer investir nesse tipo de energia.
Acreditando que é a adaptabilidade às novas
circunstâncias que garante a habilidade de evolução para
se sobreviver às mais diversas circunstâncias, é que a
DOC Contabilidade traz mais essa novidade - dentro do
seu escopo de trabalho - para clientes, fornecedores e
parceiros.
Com essa iniciativa, a Doc Contabilidade Empresarial
tem a certeza de contribuir para que a “capacidade de
adaptação” do povo brasileiro seja exercitada, mesmo
porque a energia solar fotovoltaica representa um ponto
fundamental para sobreviver às reviravoltas do presente,
com grandes possibilidades de ganhos no futuro.
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perspectivas

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS:
AUTONOMIA NA GERAÇÃO
DA PRÓPRIA ENERGIA
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perspectivas

ENERGIA SOLAR
VAI GERAR
147 MIL NOVOS
EMPREGOS EM
2021

A NOTABILIDADE DA
ENERGIA SOLAR ESTÁ
EM ALTA, PORQUE SE
TRATA DE UMA ENERGIA
LIMPA E SUSTENTÁVEL.
E isso vai de encontro ao
pensamento da maioria de pessoas e
empresas, cada vez mais
preocupadas com o meio ambiente e
com a sustentabilidade. E isso é
nítido nas ações, propostas e escolhas
de pessoas físicas e jurídicas Brasil
afora.
Aos poucos, o “instinto predatório”
está ficando para trás. Não é mais
plausível a ideia de destruir o meio
em que vive. Dessa forma, todos
estão aprendendo a preservar a
natureza, visando a um equilíbrio
entre a sociedade e ao uso racional
dos recursos naturais.
Do ponto de vista ambiental, a
importância da energia solar é por
ser gerada sem emitir gases
responsáveis pelo efeito estufa, sendo
uma energia alternativa
e renovável. Portanto, sua tendência é
só crescer. Tanto é que a previsão é
que o Brasil atinja 12,56 gigawatts de
capacidade instalada de projetos de
geração de energia solar fotovoltaica
em 2021, um crescimento de 68% em
relação à potência atual, de 7,46 GW,
segundo projeções da Associação
Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica - Absolar.
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ENERGIA BARATA
E RENOVÁVEL
Sempre com boas notícias
E as boas notícias do setor fotovoltaico não param

SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS
SÃO TENDÊNCIAS

por aí: enquanto o ano de 2020 gerou mais de 86

E, como a energia elétrica comum só encarece,

mil novos empregos no Brasil, a expectativa da

em razão das bandeiras tarifárias, a tendência é

Absolar é que 2021 traga 147 mil novos empregos,

que pessoas físicas e jurídicas busquem, cada vez

mesmo com a pandemia do coronavírus. Destes,

mais, uma fonte de energia mais barata – e mais

cerca de 120 mil novas vagas serão na geração

renovável.

distribuída (consumidor – gerador, depois de
descontado o seu próprio consumo, recebe um

Por fim, os sistemas fotovoltaicos são tendências

crédito na sua conta pelo saldo positivo de

– assim como a revolução industrial e a revolução

energia gerada e inserida na rede).

tecnológica – tornando-se uma ótima opção para
quem busca economizar e ter autonomia na
geração de sua própria energia elétrica.
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A única certeza da
vida é que o sol vai
nascer amanhã.
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serviços

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS!
CONT A B I LIDADE
GEST Ã O FISCAL E T RIBUTÁRIA
GEST Ã O TRABALHIS TA E PREVIDENCIÁR I A
ENTR E E M CONTATO
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CONHEÇA NOSSO BLOG!

DOC Contabilidade Empresarial
Rua Chamantá, 989 - Parque da Mooca,
São Paulo - SP, 03127-001
Telefone: 55 11 2198-3766
e-mail: doc@doccontabilidade.com.br
55 11 98911- 9759

ENTR E E M CONTATO
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