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Pesquisa CONT 

• Estimado (a) associado (a). Neste momento estamos olhando para dentro de 
nós em busca do autoconhecimento para que possamos crescer de forma 
saudável e cumprir com os propósitos da Associação. Conhecer os seus 
sentimentos, pensamentos e opiniões é muito importante para este processo. 

• Abaixo apresentamos perguntas que nortearão as nossas ações. É importante 
que seja o mais sincero possível nas suas respostas. Não há respostas certas ou 
erradas. A sua resposta sincera é a melhor opção. Caso sinta-se confortável 
poderá compartilhar com seus colaboradores, parceiros ou outros interessados 
as perguntas desta pesquisa. As respostas poderão ser enviadas até 
22/03/2019. 

• Agradecemos desde já a sua participação.



Associados 
participantes

A G MENDERICO CONTABILIDADE

Busanelli prestação de serviços contábeis Ltda

Contabilidade Lourenço

Contart

CONTART CONTABILIDADE

contart escritorio de contabilidade

DURAN E DE PAULA SERVIÇOS CONTÁBEIS

EFE Contabilidade

Enfoque Contabil

ESCRITÓRIO CONTÁBIL A. C. SYSTEC LTDA ME

Escritorio Contabil Gomes

ESCRITÓRIO CONTÁBIL SYSTEC

escritorio macieira

Escritorio Pirapora

ESCRITÓRIO SYSTEC

FLAVIO BUZANELI SERVICOS CONTABEIS

Flávio Buzaneli Serviços Contábeis

FLÁVIO BUZANELI SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA

Impacto

JR Busanelli

Mazzola

Mazzola Contabilidade

Monteiro Serviços Contábeis

Monteiro Serviços Contábeis SS

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL BOM JESUS SS LTDA

Organização Contábil Elite

PLA CONTABILIDADE S/S LTDA ME

Simões, Cabral

SINHORINI CONTABILIDADE

Systec Assessoria Contábil

Vasques Contábil Ltda

VC Empresa de Contabilidade Ltda

Zarelli Contabilidade

ZÚRICA CONTABILIDADE EMPRESARIAL SS LTDA

























Você gostaria de deixar a sua opinião ou dar alguma sugestão para 
melhorar a oferta e realização de Cursos pela CONT?  
42 respostas
• Promover encontros com os profissionais da área para discutirem e trocarem conhecimentos. Verificar a possibilidade de ter alguns cursos voltados para a prática, auxiliando assim melhor algumas dúvidas. 

• cursos voltados para gestores e diretores. Além de trazer mais cursos na área societária / legalização. 

• Cursos na área fiscal  

• cursos fora da grande do SESCON 

• Cursos sobre Bloco K e ESocial 

• Cursos com pontuação para EPC 

• Trazer os cursos mais rapidos 

• Gostaria de mais cursos da área contábil para nossos colaboradores 

• Cursos relativos a gestão financeira do escritório. 

• Oferecer mais cursos voltados à gestão. 

• Investir nas áreas em que os Escritórios apresentam alguma dificuldade em realizar as tarefas, como por exemplo, ativo imobilizado e depreciação. 

• Essa pesquisa vai nos ajudar muito! ; ) 

• Divulgar mais 

• Parcerias com representantes públicos (principalmente municipal), incentivando a participação destes na divulgação prática da legislação vigente. 

• Sugiro um curso ou workshop à respeito do controvertido tema da obrigatoriedade ou nao da obrigatoriedade da contribuicao sindical e a responsabilidade civil dos escritorios em caso de nao pagamento 

• Está tudo dentro do esperado! 

• O e-mail marketing dos colaboradores deveriam ser coletados e os anúncios enviados a todos.



Conclusão 

• Primeiramente agradecemos a todos associados pelas respostas 

• Pela rápida pesquisa pudemos entender melhor algumas necessidades 
e opiniões de nossos sócios  

• Após coleta dos dados iremos elaborar novas estratégias para melhor 
a oferta e realização de cursos, treinamentos e workshops na CONT. 

Felipe Shahin Franco - Diretor Cultural  

VEM PRA CONT!


