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O Orca Contabilidade celebrou a conquista da 
certificação ISO 9001:2015 em jantar realizado 
no salão de festas da sede da empresa em 
Toledo. Pág. 12 e 13

Localizada no Oeste do Paraná, Cascavel é um 
dos maiores centros econômicos do estado, com 
destaque em todos os setores da economia e em 
infraestrutura. Pág. 16 e 17

Com 65 anos e mais de 135 mil habitantes, 
Toledo está localizado em uma das principais 
regiões produtoras de grãos do país, sendo 
destaque no agronegócio. Pág. 10 e 11
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Empresas ou pessoas físicas podem doar parte do imposto 
de renda (IR) para instituições que desenvolvem ações de 

assistência e proteção a crianças e adolescentes. Pessoas 
físicas podem doar até 6% do imposto devido; as jurídicas, 1%. 

Ao destinar parte do IR, o imposto deixa de ir para o Gover-
no Federal e permanece no próprio município. Os recursos 
possibilitam manter e ampliar as ações das entidades que 

realizam trabalhos sociais com crianças e adolescentes, com 
investimentos em aquisição de materiais, em infraestrutura ou 

onde for preciso de acordo com as necessidades da institui-
ção, melhorando ainda mais as atividades desenvolvidas. Além 
de ajudar, o contribuinte tem a possibilidade de acompanhar 

como parte do seu IR está sendo empregado e verificar se está 
sendo aplicado de forma correta. 

COMO fAzER
A doação deve ser feita ao Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (FIA), para ser distribuída entre institui-
ções que desenvolvem ações de assistência e proteção a crianças 

e jovens no município. O Orca Contabilidade está à disposição para 
esclarecer todas as dúvidas e explicar como fazer a doação de forma 

correta, já que devem ser seguidas regras previstas na declaração do IR.
É importante conhecer as instituições da sua cidade e os projetos e trabalhos 
que elas desenvolvem. A doação solidária do IR não custa nada a mais para o 
contribuinte e quem ganha são as crianças e jovens, que têm mais oportuni-

dades de desenvolver atividades que beneficiem seu futuro. 

Você pode contribuir
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Ver o Brasil com otimismo é 
acreditar no empreendedorismo, na 
força do trabalho, na determinação e 
na coragem do povo brasileiro. O ano 
de 2018 será de firme retomada do 
crescimento em todos os setores da 
economia. A reforma trabalhista que 
entrou em vigor em novembro de 
2017, e a expectativa pelas reformas 
da previdência e tributária, há muito 
esperadas pela maioria, trará novas 
perspectivas para a economia. Neste 
momento de retomada da economia, 
o empreendedor deve estar atento 
e preparado para as oportunidades 
que o mercado irá oferecer.  

Diante dessa nova fase, tenho a 
firme convicção que não haverá mais 
espaço para a corrupção em ne-
nhum setor, seja público ou privado. 
A Lava Jato trouxe para nós brasilei-
ros uma esperança de um país livre 
da corrupção, onde a justiça e a lei 
são para todos. Se hoje há falta de 
investimentos na saúde, educação, 
moradia, segurança, em rodovias e 
portos e se a economia está fragili-
zada, se deve à corrupção endêmica 
na política brasileira. Mas, como já 
mencionei, acredito que teremos um 
novo país após a Lava Jato.

Empreender requer disciplina, 
postura, planejamento, ética, visão 
de mercado, muito trabalho, dedi-
cação e otimismo. A valorização e 
investimento na capacitação dos co-
laboradores também são decisivos 
para o crescimento da empresa. Ino-
vação e novas tecnologias são fato-
res preponderantes para conquistar 
o sucesso. Nos mercados interno e 
externo, a globalização traz gran-

des perspectivas e desafios para as 
empresas que visam ao crescimen-
to nos setores em que atuam, tais 
como: indústria, comércio e presta-
ção de serviços. 

Assessoria empresarial de qua-
lidade é imprescindível para as em-
presas crescerem com solidez, e nós 
do Orca estamos sempre atentos e 
preparados ao lado das centenas de 
clientes que acreditam no escritório, 
na equipe de profissionais especia-
lizados em todos os setores contá-
beis. 

O Orca Contabilidade está com-
pletando 24 anos com grandes re-
sultados, entre eles a certificação da 
nova versão ISO 9001:2015, padrão 
de gestão da qualidade internacio-
nalmente reconhecido. A conquista 
é fruto de muito trabalho e dedica-
ção de toda a equipe de profissionais 
altamente qualificados. Para nós, 
empreender é também acreditar no 
trabalho realizado pela empresa, é 
superar todos os desafios com cora-
gem e determinação, é dividir cada 
conquista da empresa com os colabo-
radores e clientes, pois somos uma 
família que cresce junto. 

A receita do nosso sucesso vocês 
vão encontrar ao ler mais esta edição 
desse importante projeto da nossa 
empresa: a Revista Orca Contabilida-
de. Nas páginas que se seguem dis-
corremos um pouco sobre a história 
da nossa empresa e trazemos repor-
tagens e entrevistas sobre importan-
tes e atuais assuntos de fundamental 
interesse. Boa leitura para todos. 

CELSO LOpES DA SILVA 
DIREtOR DO ORCA CONtAbILIDADE

“EMpREENDER REQUER DIS-
CIpLINA, pOStURA, pLANE-
JAMENtO, étICA, VISãO DE 
MERCADO, MUItO tRAbALHO, 
DEDICAçãO E OtIMISMO.”
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Há 24 anos surgia o Orca Conta-
bilidade, em Toledo. Ao longo de 
mais de duas décadas, a empresa 
cresceu, criou raízes sólidas e hoje 
conta com 35 colaboradores entre a 
sede Toledo e a filial em Cascavel.
Nossa história começou no dia 
1º de janeiro de 1994, quando os 
empresários Celso Lopes da Silva, 

Adhemar Lascoski e 
Argemiro Moreira de 

Bastos inauguraram o Orca Con-
tabilidade. Foi na rua Estilac Leal 
que tudo começou. Além dos sócios 
fundadores, a empresa contava com 
um colaborador. Assim começava a 
desenhar-se o futuro da empresa. 
Muita dedicação e empenho fez 
parte da trajetória de sucesso do 
Orca, sempre marcada por desa-
fios e grandes conquistas. Com 
trabalho sério pautado na ética e 
no compromisso com os clientes, 
o escritório expandiu rapidamente. 
Com grandes investimentos em in-

fraestrutura, em janeiro 
de 1996 o Orca Conta-

bilidade passou a atender em novo 
endereço, na Avenida Parigot de 
Souza, esquina com a Rua São João. 

Nessa data surgiu a nova sociedade 
da empresa com Celso Lopes da 
Silva, Neiva Maria Theobald da Silva 
e Adhemar Lascoski.
O Orca conquistou em 2005 a ISO 
9001:2000. A certificação chegou em 
um momento muito importante e 
veio para coroar o trabalho realiza-

do. Com investimos em 
tecnologias de ponta, 

equipe de profissionais especiali-
zados em vários segmentos e uma 
gestão da qualidade que prioriza a 
satisfação dos clientes, a empresa 
crescia de forma sólida em Toledo e 
região. Neste mesmo ano, o escri-
tório conquistou o segundo lugar na 
categoria Contabilidade, sexto lugar 
na categoria Serviços e sétimo na 
classificação geral do Prêmio Su-
cesso Empresarial, promovido pelo 
Sebrae. O Orca disputou com mais 
de 400 empresas de todo o Paraná 
e o prêmio foi recebido na sede da 
Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná (Fiep), em Curitiba. 
Foi também em 2005 o lançamento 
do Boletim Orca Contabilidade, com 
publicação mensal, momento em 
que a empresa passou a ficar mais 

próxima de seus clientes, levando 
notícias e atualizações relevantes 
do setor. Atualmente, o boletim está 
disponível na versão digital na ho-
mepage da empresa, com a mesma 
periodicidade no <www.orcacontabi-
lidade.com.br>.
Em 2006, o Orca conquistou o 
Prêmio Internacional pela Con-

federação Mundial de 
Negócios, sendo indi-

cado como uma das 500 melhores 
empresas do mundo. Além disso, a 

NOSSA 
HIStÓRIA

“DEDICAçãO E EM-
pENHO fEz pARtE 
DA tRAJEtÓRIA DE 
SUCESSO DO ORCA, 
SEMpRE MARCA-
DA pOR DESAfIOS 
E GRANDES CON-
QUIStAS”

“
1994

1996

2005

2006
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empresa recebeu outros 16 benefí-
cios, entre eles o título de Membro 
Honorário, troféu, medalhas e 

certificado.
No dia 23 de março de 

2007, o Orca Contabilidade inaugu-
rou sua filial em Cascavel. A iniciati-
va fez parte dos planos de expansão 
da empresa, pois um dos objetivos 
do escritório era estar mais próximo 
dos clientes de Cascavel e região.
Já em 2009 a empresa foi recer-
tificada com a ISO 9001:2008, que 

substituiu a versão ISO 
9001:2000, na mesma 

oportunidade em que foi certificada 
a filial de Cascavel.
Em 2014 o escritório comemorou 

com muita alegria os 20 
anos da empresa e, para 

marcar a data, iniciou as obras da 
sede própria do Orca. 
O mês de novembro de 2015 foi 
muito especial para toda a equipe 

do Orca, pois foi quando 
teve início a nova fase 

da empresa, com a inauguração da 
sede própria em Toledo, um projeto 
ousado que se concretizou transfor-
mando o sonho em realidade, com 

NOSSA 
HIStÓRIA

uma ampla e moderna estrutura 
que foi planejada para melhor rece-
ber e atender os clientes.
No início de 2016, a empresa passou 
por uma mudança. Permaneceram 

os sócios Celso Lopes 
da Silva e Neiva Maria 

Theobald.
Com muita alegria, o Orca recebeu, 
no dia 8 de maio de 2017, a certifi-
cação ISO 9001:2015, que substituiu 
a versão ISO 9001:2008, na mesma 
oportunidade em que foi certificada 
a filial de Cascavel.
São grandes momentos que mar-
cam a história de sucesso do Orca 
Contabilidade, que está completan-
do 24 anos em Toledo e 10 em Cas-
cavel. Essa história de sucesso só é 
possível com o trabalho em equipe 
de profissionais altamente qualifi-
cados e o compromisso em oferecer 
aos clientes o que há de melhor em 
assessoria contábil. O Orca agra-
dece aos colaboradores e clientes 
que fazem parte desse sucesso. A 
empresa vai continuar investindo, 
se aperfeiçoando, trabalhando com 
transparência, ética e com dedica-
ção total aos clientes.

2007

2009

2014

2015

2017
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“Todo trabalho bem feito e com ética 
contribui para todos. No caso do profissio-
nal da contabilidade, será pela qualidade 
das informações geradas, que orientarão as 
melhores decisões empresariais, contribuin-
do para o sucesso das empresas e, conse-
quentemente, da sociedade“. A opinião é do 
professor Marcelo Cichacz, coordenador do 
curso de Ciências Contábeis e da especiali-
zação em Controladoria e Finanças da Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná (PU-
CPR), que recebeu a redação da Revista Orca 
Contabilidade no campus Curitiba para uma 
entrevista. Cichacz é graduado em Ciências 
Contábeis e mestre em Educação pela PU-
CPR, especialização ISAD – PUCPR Instituto 
Superior de Administração, Controladoria e 
Finanças. Há 16 anos na PUCPR, Cichacz já 
atuou como gerente da Escola de Negócios; 
diretor de Planejamento e Gestão Financeira 
da Pró-Reitoria Administrativa e de Planeja-
mento; diretor de Processos e Suporte Ad-
ministrativo Financeiro e diretor do Curso de 
Ciências Contábeis. Acompanhe a entrevista:

QUAL A IMpORtâNCIA DO CURSO DE 
CIÊNCIAS CONtÁbEIS pARA A fORMAçãO 
pESSOAL E pROfISSIONAL?

Na formação pessoal, o curso pro-
porciona um desenvolvimento de muitos 
conhecimentos, como direito, economia, ad-
ministração e relacionamento com pessoas. 
Já na formação profissional, o estudante irá 
se deparar com desafios da transformação 
da profissão, como a atualização constante 
de leis e normas técnicas, com a tecnologia 
como uma aliada no processo contábil e a 
produção de informações. 

DE QUE fORMA O pROfISSIONAL DE 
CONtAbILIDADE CONtRIbUI pARA A SO-
CIEDADE?

Todo trabalho bem feito e com ética 
contribui para todos. No caso do profissional 
da contabilidade, será pela qualidade das 
informações geradas, que orientarão as me-
lhores decisões empresariais, contribuindo 
para o sucesso das empresas e, consequen-
temente, da sociedade. Outra forma muito 
importante são todos os atos e fatos contá-
beis registrados e a correta contabilização 
dos impostos, fazendo chegar o dinheiro dos 
contribuintes aos cofres públicos para bene-
fício da sociedade. A contabilidade precisa 
fazer sua parte e a sociedade precisa sempre 
acompanhar como os órgãos públicos utili-
zam o dinheiro. 

A CONtAbILIDADE pASSOU pOR 
GRANDES MUDANçAS NAS úLtIMAS Dé-
CADAS. COMO O SENHOR AVALIA ESSA 
EVOLUçãO NO bRASIL?

As mudanças, desde a Harmonização 
das Normas Internacionais de Contabilidade, 
foram de grande relevância para o profissio-
nal contábil. Desde 2010 fazemos contabili-
dade no padrão internacional e deixamos de 
fazer a contabilidade amarrada a questões 
fiscais que a tornava enviesada, ou seja, em 
muitas situações não atendíamos aos princí-
pios contábeis para atender o regramento do 
fisco. Hoje o contador está atualizado com a 
contabilidade mundial e isso valoriza o curso 
e o profissional que se torna global.

O SENHOR ACREDItA QUE COM ESSAS 
MUDANçAS HOUVE MAIOR pROCURA pELO 
CURSO DE CIÊNCIAS CONtÁbEIS E DE ES-
pECIALIzAçãO, MEStRADO E DOUtORADO?

Sim, o curso de Ciências Contábeis está 
entre os cinco mais procurados no Brasil, a 
empregabilidade continua em alta, com crise 
ou sem crise. Nas especializações também 
percebe-se maior procura por cursos rela-
cionados a controladoria, finanças, tributária 
e custos. O mercado ainda precisa de muitos 
profissionais com boa formação contábil, com 
especialização e domínio de língua estrangeira. 

QUAL O pApEL DO pROfISSIONAL NAS 
ORGANIzAçõES EMpRESARIAIS? ELE ExER-
CE INfLUÊNCIA NA tOMADA DE DECISõES?

É produzir informações para a tomada 

de decisões. É claro que a demonstração 
contábil é o principal produto da Contabili-
dade, mas são apenas dados da empresa. 
O profissional contábil precisa transformar 
esses dados em informações, utilizando todo 
o conhecimento adquirido no curso superior, 
na sua experiência profissional, contribuindo 
com uma visão ampla nos negócios. Como 
exemplo, a análise de impacto tributário 
nas decisões, a viabilidade econômica de 
projetos, a análise financeira, a criação de 
controles, os processos adequados e a verifi-
cação de um adequado sistema contábil para 
oferecer informações precisas, contribuindo, 
assim, com as decisões empresariais.   

QUE fÓRMULA O SENHOR ApLICA-
RIA AO QUESItO pROfISSIONAL DA CON-
tAbILIDADE, EMpRESA E CLIENtE?

O cliente é a principal razão das empre-
sas. O profissional contábil precisa capaci-
tar-se para oferecer o melhor atendimento 
possível e principalmente gerar informações 
sob medida para cada tipo de cliente. Aqui 
entra a contabilidade gerencial, focada na 
gestão por meio das informações financei-
ras e também não financeiras. O próprio 
escritório contábil precisa acompanhar as 
informações não financeiras, como exemplo, 
a medição do grau de satisfação do cliente, 
do tempo das entregas e qualidade dos ser-
viços. Tudo isso, para que consigamos bus-
car cada dia a melhoria contínua nos nossos 
serviços prestados. 

O ORCA CONtAbILIDADE é CERtI-
fICADO COM A ISO 9001:2015. O QUE A 
CERtIfICAçãO REpRESENtA pARA AS 
EMpRESAS E pARA OS pROfISSIONAIS 
QUE EStãO E OS QUE VãO INGRESSAR NO 
MERCADO? 

Toda certificação de qualidade tem 
como objetivo melhorar a gestão da em-
presa. Os escritórios contábeis que são 
certificados estão à frente dos que não são, 
pois demonstram para a sociedade que são 
consistentes, têm um padrão de qualidade 
e buscam satisfazer as necessidades dos 
clientes. Outro ponto importante é a padroni-
zação dos processos, que traz a melhora da 
performance, melhorando a eficiência e mo-
tivando a equipe. Todos os profissionais ga-
nham em trabalhar numa empresa certifi-
cada, aprendem a melhorar continuamente.

A Contabilidade e as 
decisões empresariais
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Há uma década surgia o Orca Contabilidade em Cascavel. A ex-
pansão da empresa era um sonho antigo dos empresários Neiva Maria 
Theobald e Celso Lopes da Silva. A escolha por Cascavel se deu pela 
proximidade e facilidade de deslocamento entre os dois municípios (To-
ledo e Cascavel), mas, principalmente, pela pujança econômica de um 
dos maiores centros econômicos do Paraná.

A data especial para toda a equipe do Orca Contabilidade foi cele-
brada com um coquetel realizado na sede da empresa. O evento reuniu 
empresários, a direção e os colaboradores de Cascavel e Toledo. “Há 
uma década estávamos inaugurando a filial aqui em Cascavel e, agora, 
estamos comemorando com a equipe e com clientes que nos honram 
com a sua presença, neste momento tão importante para nós. Estamos 
colhendo os frutos de um trabalho desempenhado com muita dedica-
ção, ética e profissionalismo por toda a equipe do Orca Contabilidade, 
que não mede esforços em oferecer assessoria contábil da mais alta 
qualidade para as empresas”, declarou o empresário Celso Lopes da 
Silva. “Nossa satisfação é imensa, estamos comemorando uma dé-
cada da empresa no momento em que recebemos a certificação ISO 
9001:2015, padrão na gestão da qualidade internacionalmente reconhe-
cido, que confirma a qualidade dos serviços desenvolvidos no Orca Con-
tabilidade. Isso tudo é motivo de muita alegria para nós e nos inspira a 
expandir ainda mais nosso horizonte”, acrescenta o empresário.

UMA DéCADA 
DE BOAS PAR-
CERIAS E SU-
CESSO EM 
CASCAVEL

“São 10 anos de Orca Contabilidade 
Filial, são 10 anos de história e de 
muitos motivos para se orgulhar. 
Todo o sucesso que alcançamos é 
fruto de um trabalho árduo, é uma 
mera consequência. E todas as 
nossas conquistas, entre elas a ISO 
9001:2015, têm um pouquinho de 
cada um da direção e dos colabo-
radores, que vestem a camisa da 
empresa diariamente e dedicam 
horas e horas de suas vidas para 
apostar no nosso crescimento com 
responsabilidade, competência, 
ética, senso de empreendedorismo 
e ousadia. Reconhecemos também 
a participação de nossos clientes, 
que nos alegram e nos motivam a 
melhorar cada vez mais para atingir 
as expectativas deles, que são nossa 
razão de existir. Ao comemorar 
10 anos de existência superando 
resultados, podemos acreditar em 
um futuro cada vez mais promissor. 
Portanto este é um momento para 
refletir sobre o alcance do nosso 
trabalho, e procurar a cada instante 
motivação para fazer de cada cliente 
um multiplicador de novas etapas, 
novas conquistas. É uma vitória 
nestes 10 anos de mercado tão 
competitivo a consagração de uma 
empresa que trabalha totalmente 
focada para a satisfação dos seus 
clientes”, afirma a contadora Juceli 
Stefanski, diretora da filial Cascavel.

SUCESSO E EM-
pREENDEDORISMO
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Investimentos em ações voltadas 

ao esporte e lazer são de fundamen-
tal importância. O esporte transforma 
a vida das pessoas e é essencial para 
o desenvolvimento físico, cognitivo e 
intelectual das crianças e adolescen-
tes. Em Toledo existem importantes 
entidades que desenvolvem atividades 
esportivas e de lazer, e o Orca Conta-
bilidade acredita nessas ações e apoia 
diversos projetos. Como é o caso do 
“Brincar e Aprender com Afeto – Re-
creação e Cidadania” e da “Escolinha 
de Tênis de Mesa de Toledo”. 

ESCOLINHA DE tÊNIS DE MESA 
A Escolinha de Tênis de Mesa de 

Toledo atende cerca de 180 crianças, 
entre alunos de escolas e atletas de 
todas as faixas etárias, nos períodos 
matutino, vespertino e noturno. “Em 
paralelo, temos um projeto no qual 
atendemos 87 crianças que são assis-
tidas, além da modalidade do tênis de 
mesa, com o GR e GA. Elas recebem 
acompanhamento de profissionais al-
tamente qualificados nas três modali-
dades, com um objetivo principal: rendi-
mento. Caso essas crianças um dia não 
se tornarem atletas profissionais, com 
certeza serão ótimos cidadãos para o 
mundo, com todas as virtudes que o es-
porte de rendimento pode oferecer para 
uma pessoa. O projeto tem uma logísti-
ca muito simples de contraturno, uma 
parceria das secretarias de Transporte, 
Educação e Esporte”, explica o secre-
tário de Esportes e Lazer do município, 
presidente da Federação Paranaense 
de Tênis de Mesa e técnico da equipe de 
Toledo, o professor Emerson Jerônimo.

bENEfíCIOS
O tênis de mesa é uma modalida-

de esportiva que traz inúmeros bene-
fícios aos seus praticantes. É conside-
rado um dos esportes mais completos 
por desenvolver fortemente a capaci-
dade física e mental dos seus atletas. 
“Também possui um aspecto social 
relevante, porque apesar de ser um 
esporte individual, o trabalho coleti-
vo durante os treinos e competições 
é essencial para a evolução do atle-
ta. O tênis de mesa também é muito 
importante na formação do indivíduo 
perante a sociedade, pois possui em 
sua essência aspectos de disciplina, 

respeito, colaboração, companheiris-
mo e principalmente ética, essenciais 
ao desenvolvimento das crianças e dos 
jovens”, destaca Jerônimo.

RESULtADOS
Jerônimo conta que o tênis de 

mesa tem alcançado grandes con-
quistas a nível estadual e nacional. “Ao 
longo do tempo, desenvolvemos um 
trabalho de excelência, colocando atle-
tas nas seleções estaduais e nacionais. 
Exemplo de Ana Bonsere, que no final 
do ano defende a seleção brasileira nos 
Jogos Sul- americanos em Cochabam-
ba na Colômbia, e foi convidada para 
participar de um treinamento intensivo 
na China e no Japão no início do ano de 
2018, por um período de 50 dias”. 

GRANDES EVENtOS
Toledo tem sido palco de grandes 

eventos do Tênis de Mesa Nacional. 
Em 2016, sediou a Copa Brasil, em 
2017 recebeu a disputa do Campeona-
to Brasileiro da modalidade. Mais de 
800 atletas de todo o país competiram 
no município. “Os grandes eventos re-
alizados em nosso município, além de 
aquecer a economia local (como acon-
teceu no Campeonato Brasileiro de 
Tênis de Mesa), ocupou todos os apar-
tamentos de hotéis da cidade por uma 
semana, tendo ainda que alojar pessoas 
em Cascavel, além de movimentar os 
restaurantes e demais comércios, táxis 
etc., injetando um valor considerável 
na economia do município. Com esses 
eventos conseguimos apresentar para 
a sociedade que o esporte é a melhor 
opção para se investir e confiar seus fi-
lhos”, afirma Jerônimo.

Durante a solenidade de abertura 
da Copa Brasil, o diretor do Orca Conta-
bilidade, Celso Lopes da Silva, recebeu 
uma réplica de uma mesa de Tênis de 
Mesa em agradecimento aos serviços 
prestados à Federação. “É com muita 
alegria que recebemos esta home-
nagem. Sabemos da importância do 
esporte na vida das pessoas, princi-
palmente para as crianças e jovens. O 
Orca Contabilidade tem orgulho de es-
tar presente no Tênis de Mesa de Tole-
do que realiza um excelente trabalho 
no município e conta com grandes 
atletas de destaque estadual e nacio-
nal”, declara o empresário.
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A Associação dos Amigos e Atle-
tas do Futsal Feminino de Toledo 
(Afeto) desenvolve um importante 
projeto social em Toledo, que atende 
aproximadamente 300 meninas com 
idade entre 7 e 16 anos, de escolas 
públicas e privadas do município. A 
entidade tem como missão desen-
volver um trabalho educativo que 
prioriza a formação de cidadãos, por 
meio de atividades recreativas e des-
portivas, promovendo a cultura da 
prática do esporte na modalidade do 
futsal feminino e do projeto esporti-
vo “Brincar e Aprender com Afeto – 
Recreação e Cidadania”, que objetiva 
a formação das crianças como cida-
dãs, contribuindo no desenvolvimen-
to de atitudes de cooperação, dis-
ciplina, autoconfiança, integração, 
respeito, entre outras. 

A Afeto, por meio das escolinhas 
de futsal, desenvolve projetos que 
promovem valores como: oficina de 
leitura, escrita e cálculos, para que a 
criança, no contraturno escolar, pos-
sa rever e aprofundar conteúdos es-
colares. Há também os projetos “Jo-
gue Limpo”, “Viaje com a leitura” e o 
“Palavras, ritmos, ideias: é assim!?”  
Durante o ano, a Afeto promove e 
participa de atividades voltadas para 
o futsal feminino, conquistando vá-
rios títulos em campeonatos em 
Toledo e em todo o Paraná. Entre os 

pARCERIA ORCA 
CONtAbILIDADE
“Quando falamos de esportes de 

rendimento, o orçamento municipal 
não alcança, sendo que o principal 
objetivo dos recursos municipais é 
investir na base e no social. É nesse 
momento que entram as parcerias 
com as empresas privadas. Nos úl-
timos anos, a Federação de Tênis de 
Mesa do Paraná vem se despontando 
entre as três principais Federações 
do Brasil. Com certeza, a parceria 
com a empresa Orca Contabilidade 

contribuiu e muito para que conse-
guíssemos alcançar o sucesso que a 
modalidade é hoje. A modalidade está 
indo tão bem no estado que na fase fi-
nal dos Jogos Oficiais do Estado 2017, 
JOJUP’S “A”, que é o principal evento 
oficial esportivo do Paraná, que acon-
teceu em Londrina, o tênis de mesa foi 
a modalidade que teve o maior núme-
ro de municípios inscritos, o mesmo 
aconteceu com a fase final dos JAP’S 
“A”, declara Emerson Jerônimo, pre-
sidente da Federação Paranaense de 
Tênis de Mesa.

bRINCAR E APRENDER COM AFETO

Recreação e Cidadania
títulos conquistados em 2017 estão: 
campeã no Campeonato Paranaense 
Copa Kagiva – cat. sub15; campeã 
nos JEPs fase municipal, regional e 
macro regional – cat. sub15; campeã 
estadual nos JEPs – cat. sub15; ter-
ceiro lugar nos Jogos Escolares Bra-
sileiros da Juventude – cat. sub15 e 
terceiro lugar no Campeonato Para-
naense – cat. sub13.

pARCERIA AfEtO
“A parceria Orca Contabilidade – 

Afeto surgiu a partir da iniciativa de um 
grupo de pessoas preocupadas com a si-
tuação de risco social de crianças, princi-
palmente meninas e adolescentes mora-
doras da Vila Pioneiro na década de 1990. 
Naquela época, não existia no bairro 
nenhum projeto ou instituição que reali-
zasse atividades em contra turno escolar. 

O projeto esportivo “Brincar e aprender 
com afeto: recreação e cidadania” surgiu 
para preencher este espaço ocioso das 
crianças. A parceria Orca Contabilidade 
– Afeto concretiza o ideal de ter meninas 
crianças e adolescentes frequentando 
um ambiente saudável, acompanhadas 
por profissionais da educação que opor-
tunizam a prática esportiva e o exercício 
de conceitos de cidadania decorrentes da 
convivência diária em grupo e em família. 
Falar desta parceria, portanto, é um or-
gulho para quem fez este projeto nascer, 
crescer e prosperar por décadas. Duran-
te todos esses anos foram muitos títulos 
na área do esporte, mas o que nos deixa 
mais orgulhosos são meninas e adoles-
centes se transformando em cidadãs e 
que o projeto da Afeto, em parceria com 
o Orca Contabilidade há quase duas dé-
cadas, participa desta construção diaria-
mente”, declara Eudes Luiz Dallanol.
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O diretor do Orca Contabilidade, Celso Lopes 
da Silva e o vice-presidente da Federação 

brasileira de Tênis de Mesa, Vilmar Schindler



Com 65 anos e mais de 135 mil 
habitantes, Toledo está localizado em 
uma das principais regiões produto-
ras de grãos do país, sendo destaque 
no agronegócio. Além disso, a cidade 
comporta grandes indústrias, que se 
beneficiam da transformação dos in-
sumos produzidos no município e seu 
entorno. É também polo de educação 
com diversas universidades, entre pú-

blicas e privadas. Além do agronegó-
cio e da indústria, o município também 
se destaca no comércio e na presta-
ção de serviços. A cidade também é 
conhecida pela qualidade de vida, 
cultura, esporte, lazer e gastro-
nomia, que tem marcas fortes no 
município. Em entrevista exclusiva 
com o presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Toledo (Acit), 
o advogado Flávio Furlan, o Orca 
Contabilidade irá revelar importan-
tes números que evidenciam a im-
portância econômica do município 
para toda a região e para o estado. 
Furlan fala também da importância 
da Acit para as empresas e o muni-
cípio. Confira a seguir:

COMO O SENHOR AVALIA A 
IMpORtâNCIA DA ECONOMIA DE 
tOLEDO pARA A REGIãO OEStE E 
pARA O pARANÁ?

Enquanto o Brasil apresenta 
números negativos, na contramão 
da crise nossos números ligados à 
economia, produtividade e emprego 

são praticamente todos positivos, 
fazendo com que Toledo e outros 
municípios polos do oeste parana-
ense tenham relevante importância 
para a consolidação do estado do 
Paraná no contexto nacional. Os nú-
meros falam por si, ocupamos o 1º 
lugar em PIB agropecuário do Pa-
raná e da região sul e 11º lugar no 
país; o 1º lugar em VBP (valor bruto 
da produção agropecuária) do Para-
ná e 3º lugar em valor adicionado da 
agropecuária do Brasil. Ocupamos, 
ainda, o 1º lugar em rebanho suíno 
e plantel de frango do Paraná, além 
de sermos o 5º maior produtor de 
leite do Paraná e estarmos em 3º 
lugar em piscicultura comercial no 
estado. Possuímos também o maior 
frigorífico de suínos e aves da Amé-
rica Latina, a maior indústria de 
fiação de algodão do Paraná e uma 
das maiores indústrias de medica-
mento do Brasil. Para finalizar, ocu-
pamos o 1º lugar em Parque Indus-
trial do Oeste do Paraná com 731 
indústrias, 9.141 estabelecimentos 

CApItAL DO 
AGRONEGÓCIO

“tOLEDO COMpORtA 
GRANDES INDúStRIAS, 
QUE SE bENEfICIAM 
DA tRANSfORMAçãO 
DOS INSUMOS pRODU-
zIDOS NO MUNICípIO E 
SEU ENtORNO”

“
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comerciais e 11.510 empresas ca-
dastradas na Prefeitura. Portanto, 
efetivamente Toledo encontra-se 
em lugar de destaque na região 
oeste e, consequentemente, sua 
importância para o Paraná e para o 
Brasil é inegável.

QUAL AVALIAçãO O SENHOR 
fAz DO COMéRCIO E DAS INDúS-
tRIAS NO MUNICípIO?

Como dirigente há mais de uma 
década da Associação Comercial e Em-
presarial de Toledo, posso afirmar que 
tanto o comércio quanto a indústria do 
município vem se aperfeiçoando e se 
qualificando de maneira muito profis-
sional, trazendo o equilíbrio necessário 
entre a economia do campo e da cida-
de, fazendo com que todos os agentes 
da economia avancem conjuntamente, 
consolidando nosso comércio e am-
pliando nosso setor industrial.

COMO A ACIt VÊ O AGRONEGÓ-
CIO pARA A ECONOMIA DE tOLEDO?

Os números anteriormente apre-
sentados falam por si, não havendo 
como dissociar o crescimento orde-
nado do município da força e dos re-
sultados que vêm do campo. É fato 
que somos um município ainda jovem 
(65 anos) que até pouco tempo atrás 
dependia quase exclusivamente do 
agronegócio, mas com a chegada das 
universidades e o entendimento de se 
agregar valor ao que produzimos no 
campo, estamos nos tornando tam-
bém um polo universitário, comercial e 
industrial, tendo como alicerce a força 
do agronegócio e as riquezas extraídas 
da nossa terra fértil.

 
QUAL A IMpORtâNCIA DA INS-

tItUIçãO QUE EStÁ COMpLEtANDO 
50 ANOS, pARA tOLEDO?

Primeiro é importante destacar 

que o Brasil que tem dado certo é 
aquele onde se encontram presentes 
o associativismo e o cooperativismo 
integrados com a gestão pública e com 
o meio acadêmico, e em Toledo não há 
como se dissociar o crescimento da 
economia e da própria cidade das ati-
vidades da Acit, que chega ao seu cin-
quentenário de maneira consolidada e 
com status de referência no sistema 
associativista paranaense e brasileiro. 
Prova disso é que constantemente re-
cebemos caravanas vindas de todas as 
partes do Brasil para conhecer o nosso 
trabalho. Também a nossa comunida-
de local tem reconhecido a nossa as-
sociação como legítima representante 
da sociedade civil organizada de Tole-
do. Assim, diante desse cenário e dos 
números apresentados pela Acit, seria 
pretensioso da minha parte descrever 
em palavras a importância da nossa 
associação comercial e empresarial 
para Toledo, podendo apenas afirmar, 
sem sombra de dúvidas, que ela foi e 
é gigantesca para o desenvolvimento 
sustentável do município.

QUAL A IMpORtâNCIA DA ISO 
9001:2015?

Toda empresa que possui cer-
tificação de excelência em procedi-
mentos organizacionais é exemplo 
de empresa consolidada e eficiente, 
antenada com a sustentabilidade e 
com as atualizações necessárias à im-
plantação de uma gestão de qualida-
de. Por consequência, traz segurança 
para todos os seus clientes. Parabéns 
ao Orca Contabilidade.
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A CONQUIStA DA 
CERTIFICAçãO ISO

O Orca Contabilidade surgiu com 
o objetivo de oferecer assessoria 
contábil de forma inovadora, sempre 
buscando proporcionar atendimento 
de alta qualidade para os clientes, 
assegurando que a empresa conte 
com toda a estrutura contábil neces-
sária para crescer com planejamen-
to e solidez no mercado. 

Investir em estrutura física, em 
tecnologia e dispor de uma equipe de 
profissionais altamente qualificados 
na área contábil foi o primeiro passo 
para atingir os objetivos do escritó-
rio. No entanto, era preciso mais. 
Foi quando os diretores da empresa 
resolveram buscar uma ferramen-
ta de reconhecimento internacio-
nal em gestão da qualidade, a ISO 
9001:2000, mas para conquistá-la, 
era preciso se adequar. A empresa 

precisava estar de acordo com os re-
quisitos da norma, e investimentos 
em estrutura física e em novas tec-
nologias foram realizados. Um con-
sultor especialista em ISO somou-
se à equipe do Orca, que passou a 
envolver todos os colaboradores em 
cursos e seminários aprimorando 
ainda mais o conhecimento dos pro-
fissionais na área contábil.  

Esse envolvimento e aprimora-
mento de todos foi fundamental e 
decisivo para o Orca Contabilidade 
conquistar, no dia 27 de junho de 
2005, a certificação ISO 9001:2000. 
A conquista foi comemorada com 
toda a equipe, clientes e convida-
dos em um coquetel realizado no 
Clube Toledão, em Toledo. “Quando 
conhecemos a ISO sabíamos que 
era o que precisávamos para nossa 

empresa, a partir dali nos adequa-
mos para conquistar a certificação. 
A ISO é uma norma de sistema de 
gestão da qualidade reconhecida 
internacionalmente. A conquista 
deu ao Orca Contabilidade ainda 
mais credibilidade junto aos clien-
tes. Foi fundamental para aprimo-
rarmos nosso trabalho, interna e 
externamente”, explicou o empre-
sário Celso Lopes da Silva.  

Com a certificação, o Orca pas-
sou a receber anualmente o auditor 
da certificadora, que após três dias 
de auditoria para verificar se a em-
presa continua de acordo com as 
normas da ISO, concede a recertifi-
cação. Em junho de 2009, o escritório 
conquistou a versão ISO 9001:2008 e 
em 2017, a última atualização, a cer-
tificação ISO 9001:2015.

“A CONQUIStA 
DEU AO ORCA 
CONtAbILIDADE  
AINDA MAIS CRE-
DIbILIDADE JUN-
tO AOS CLIENtES”

“
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O Orca Contabilidade recebeu a 
certificação ISO 9001:2015 após audi-
toria realizada no mês de março pela 
Bureau Veritas Certification (BVC), ór-
gão certificador. O auditor José Bettega 
da BVC, após quatro dias de auditoria, 
onde foram auditados os processos 
normativos e analisada a qualidade dos 
serviços dentro das normas, concluiu 
que o sistema de gestão da qualidade 
encontra-se em conformidade com os 
requisitos da norma ISO 9001:2015.  
O auditor explicou a importância da 
ISO para a empresa certificada e para 
seus clientes: “É um sistema de ges-
tão focado em resultados, atendendo 
os requisitos dos clientes e melhoran-
do a gestão interna. O grande objetivo 
é melhorar a gestão interna das ativi-
dades desenvolvidas na organização, 
seguindo uma norma que é certificada. 
Todos os anos são realizadas auditorias 
na empresa para avaliar se o sistema 
está em conformidade com o que foi 
estabelecido pela organização, como: 
procedimentos e registros, organização 
das atividades, legislação e o entendi-
mento ao modelo normativo. A norma 
é voltada para a satisfação do cliente 
e está focada nas partes interessadas: 
clientes, fornecedores e acionistas”.  
A versão 9001: 2015 foi publicada em 

setembro de 2015 com o objetivo de manter 
a norma sempre relevante e atual. “A ISO 
2015 tem mais requisitos, é mais voltada 
para a gestão, tem preocupações com as 
partes interessadas, contexto da organiza-
ção. Ela tem mudanças bastante significati-
vas em relação ao modelo antigo, na melho-
ria dos resultados da empresa e foca mais 
na gestão”, explica o auditor.

pADRãO DE GEStãO DA QUALIDADE 
INtERNACIONAL 
Para a empresária Neiva Maria Theobald, 

a ISO é sinônimo de excelência no atendimen-
to e na gestão da qualidade. “Há 12 anos rece-
bemos a certificação ISO, padrão de qualidade 
na gestão e no atendimento. Hoje recebemos 
a certificação da nova versão 9001:2015, é 
motivo de orgulho e alegria para nós que 
buscamos a excelência no atendimento aos 
clientes. Estamos presente nas empresas por 
meio da assessoria contábil, com profissio-
nais altamente qualificados. Dessa forma, os 
gestores podem estar em dia com os tributos, 
investir, crescer, tomar decisões com mais se-
gurança”, afirma a contadora.

Os empresários Celso Lopes da Silva e Neiva Maria Theobald, o auditor da bVC 
José bettega e a gerente da filial do Orca Contabilidade Cascavel Juceli Stefanski Ge
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Celebrando
O Orca Contabilidade celebrou 

a conquista da certificação ISO 
9001:2015 em jantar realizado no 
salão de festas da sede própria da 
empresa em Toledo. O evento con-
tou com a presença da diretoria do 
Orca e dos colaboradores de Tole-
do e da filial de Cascavel. Durante 
a cerimônia, toda a equipe recebeu 
homenagens e presentes com mui-
ta alegria. Em seu pronunciamento, 
o empresário Celso Lopes da Silva 

falou sobre as conquistas do escri-
tório ao longo dos anos e agrade-
ceu a equipe pela dedicação e pro-
fissionalismo. “Este é um momento 
especial, estamos comemorando 
mais essa importante conquista.   
Agradeço a toda a equipe pela de-
dicação e profissionalismo. Rece-
ber a Certificação ISO 9001:2015 
demonstra a seriedade e o com-
promisso que temos com os nossos 
clientes”, afirmou Silva emociona-

do. A noite foi de muita alegria e cer-
teza de dever cumprido de toda a 
equipe, que superou todos os obje-
tivos e desafios. “Hoje estamos aqui 
para comemorar, agradecer a Deus 
e a toda a equipe por mais esta con-
quista, que só é possível com a de-
dicação total de todos. A conquista 
é importante para todos os profis-
sionais envolvidos, para a empresa 
e para os clientes do Orca”, declara 
a empresária Neiva Maria Theobald.

A CERtIfICAçãO

Fotos Jane Lentcsh
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“O ORCA RECEbEU A CERtIfICAçãO ISO 
9001:2000 EM 2005. JÁ EM 2009, O 
ESCRItÓRIO fOI RECERtIfICADO COM 
A VERSãO – ISO 9001:2008 E EM MARçO 
DE 2017 A EMpRESA RECEbEU A NOVA 
VERSãO ISO 9001:2015”.

“

“

“A ISO é SINôNIMO 
DE ExCELÊNCIA 
NO AtENDIMENtO 
AO CLIENtE, NA 
GEStãO DA 
QUALIDADE”  



Localizada no oeste do Paraná, 
Cascavel é um dos maiores centros 
econômico do estado, com destaque 
em todos os setores da economia e 
em infraestrutura. De acordo com a 
revista Exame de outubro/2017, Cas-
cavel está entre as quatro primeiras 
cidades do Paraná para investimentos 
e é a quadragésima no Brasil. Em en-
trevista exclusiva à Revista Orca Con-
tabilidade, o presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Cascavel 
(Acic), o empresário e engenheiro civil, 
Edson José de Vasconcelos, destaca a 
importância de Cascavel para a região 
oeste e o Paraná. Leia a seguir :

QUAL A IMpORtâNCIA DA ECO-
NOMIA DE CASCAVEL pARA A RE-
GIãO OEStE E pARA O pARANÁ?

Com 320 mil habitantes, Casca-
vel está geograficamente no centro 
de uma região formada por 50 muni-

RUMO AO 
DESENVOLVIMENtO

cípios. Juntos, eles têm 1,3 milhão de 
habitantes e seu PIB (produto interno 
bruto) é superior a R$ 40 bilhões por 
ano. Cascavel é centro de excelência 
em saúde especializada, de ensino 
superior e é o berço de algumas in-
dústrias de renome no Brasil e no 
mundo. Seu PIB chega próximo dos 
R$ 8 bilhões, cerca de 17% do PIB do 
oeste e isso contribui para demons-
trar a importância e a força da econo-
mia de Cascavel, que abriga cerca de 
30 mil empresas.

COMO O SENHOR VÊ O CENÁRIO 
ECONôMICO pARA 2018?

Não há dúvidas de que alguns 
dos principais fundamentos da eco-
nômica têm melhorado nos últimos 
meses. Os juros caíram a patamares 
mais razoáveis, lentamente o número 
de desempregados recua e setores 
produtivos importantes começam a 

dar sinais de recuperação. O Governo 
Federal, por sua vez, criou um plano 
para limitar despesas e conseguiu 
aprovar a reforma trabalhista, que 
não é ideal, mas muito melhor do que 
tínhamos por décadas. O momento 
ainda é difícil e de incertezas, princi-
palmente devido à questão política e 
às dúvidas que o processo eleitoral 
de 2018 traz. Para que a economia 
melhore, de fato, é necessário que 
o Congresso faça as reformas estru-
turais tão cobradas, principalmente 
da previdência e fiscal. A expectati-
va, se as circunstâncias seguirem 
ajudando, é otimista, sem dúvidas, 
para 2018.

 
COMO O SENHOR AVALIA O CO-

MéRCIO, A INDúStRIA E A pRES-
tAçãO DE SERVIçOS EM CASCA-
VEL? pOR QUE INVEStIR AQUI?

São setores pujantes, com des-

CASCAVEL
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CASCAVEL

taque à prestação de serviços e à 
indústria. O comércio é muito impor-
tante, mas, diante das novas tecno-
logias, as empresas precisam mudar 
e adotar diferenciais para que sigam 
ativas em um mercado competitivo 
e que enfrenta o avanço exponen-
cial do comércio eletrônico. De olho 
nisso, a Associação Comercial criou 
o Acic Labs, uma aceleradora tecno-
lógica que vai mostrar aos associa-
dos da Acic, caminhos para tornar a 
inovação um hábito no cotidiano das 
suas empresas. Cascavel é uma ci-
dade jovem, moderna e de grandes 
possibilidades. Além disso, costuma 
figurar com destaque em alguns 
estudos que medem desempenho 
econômico e qualidade de vida. Há, 
ainda, o agronegócio, a mais antiga 
e uma das principais alavancas de 
geração de riquezas à comunidade.

 
COM QUANtOS ASSOCIADOS A 

ACIC CONtA AtUALMENtE?
A Associação Comercial e In-

dustrial de Cascavel foi fundada em 

4 de abril de 1960. De apenas 51 
fundadores, hoje estamos em mais 
de 13 mil empresas filiadas. A gran-
de maioria, cerca de 95% delas, são 
microempreendedores individuais, 
micros e pequenas empresas.

 
QUAL O pApEL E A IMpORtâN-

CIA DA ASSOCIAçãO COMERCIAL 
pARA O MUNICípIO E pARA AS EM-
pRESAS?

A missão primeira da entida-
de é defender os interesses da livre 
iniciativa. Ela defende o trabalho, o 
emprego, a produção, a inovação e o 
desenvolvimento. A Acic é um fórum 
permanente dos grandes debates de 
Cascavel e da região e de onde saem 
soluções e estratégias para a busca 
de programas e obras considerados 
importantes para o futuro de toda a 
região. Ela também luta pela redu-
ção da carga tributária, pelo comba-
te à corrupção, por um Estado mais 
enxuto, mais probo e eficiente e pelo 
respeito às leis e aos princípios que 
regem a República.

“COM 320 MIL HAbItANtES, CASCAVEL EStÁ 
GEOGRAfICAMENtE NO CENtRO DE UMA 
REGIãO fORMADA pOR 50 MUNICípIOS. “

“
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O Consultor de gestão da qua-
lidade do Orca Contabilidade, Hugo 
Armando Cerón Molina, explica 
em entrevista a importância da ISO 
9001:2015 e o que ela representa 
para a empresa e para os clientes. 
Cerón é engenheiro na área de Ele-
trônica, formado pela ADESG Ciclo 
de Estudos Estratégicos, tem espe-
cialização em Formação Pedagógica 
de Educação Profissional, pós-gra-
duação em Planejamento e Geren-
ciamento Estratégico e em Gestão 
da Tecnologia e Inovação, MBA em 
Gestão de Instituições de Ensino 
Profissional e Auditor Lead Asses-
sor da Norma ISO 9000. Acompanhe 
a seguir a entrevista exclusiva:

O QUE A ISO 9001:2015 REpRE-
SENtA pARA AS EMpRESAS NO 
MUNDO DOS NEGÓCIOS?

As empresas que decidem ade-
quar a norma ISO a consideram um 
fator competitivo. Essas empre-
sas geralmente são preocupadas e 
comprometidas em atender os re-
quisitos do cliente, buscando satis-
fazer e superar as expec-
tativas com ações que são 
realizadas no decorrer 
dos processos. A tendência é man-
ter um histórico do comportamento 
dos seus processos e da sua evolu-
ção após a implementação.

COMO SE DEfINE A MELHORIA 
CONtíNUA NA ISO 9001:2015?

Podemos definir com uma fra-
se simples: “Não há nada que não 
possa ser melhorado”. O monitora-
mento de processos nos permite ve-
rificar o que acontece com cada um 

A Gestão da 
Qualidade  

deles, bem como o andamento do 
ponto crítico, quando há evidência 
de algum problema e se tomam me-
didas corretivas. Mas não basta isso. 
Deve-se buscar a causa que acarre-
tou a situação indesejável, ou seja, a 
raiz do problema, o que nos permite 
inserir bloqueios e controles para 
que não torne acontecer. 

SãO ANOS ApERfEIçOANDO O 
tRAbALHO NO ESCRItÓRIO ORCA 
DE ACORDO COM A NORMA ISO. 
COMO é AVALIADO O SIStEMA DE 
IMpLANtAçãO ENtRE CLIENtES E 
A EMpRESA?

O Orca Contabilidade é uma or-
ganização que se preocupa com o 
cliente, com a satisfação em atender 
os requisitos preestabelecidos. Isso 
faz parte da missão e principalmente 
da política da qualidade da empresa. 
O Orca na sua caminhada tem tido 
um aprendizado ímpar na interna-
lização da cultura da qualidade, no 
controle de processos produtivos e na 
capacitação interna dos colaborado-
res para atender da melhor maneira 

os clientes. A equipe é consciente e 
autônoma, com maturidade do Siste-
ma de Gestão da Qualidade, além de 
comprometida nas suas atividades 
atendendo requisitos da norma NBR 
ISO 9001:2015. É a conquista de tanto 
esforço para levar a seus clientes um 
atendimento diferenciado.

NA ORGANIzAçãO, A GEStãO DA 
QUALIDADE EStÁ INtEGRADA COM 
A EStRAtéGIA DE NEGÓCIOS?
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A Gestão da 
Qualidade  

Sem dúvida. A estratégia do Orca 
é manter um Sistema de Gestão da 
Qualidade no qual os clientes consi-
gam perceber o diferencial e usufruir 
de todos os benefícios da confiabili-
dade nos resultados dos processos 
que a norma proporciona. Possuir 
um modelo de gestão tendo como 
base os requisitos da norma ISO ga-
rante ao cliente a confiabilidade da 
entrega de resultado e, caso ocorra 
algum problema, este será tratado 
da melhor forma para garantir os re-
sultados preconizados.

QUAL O DIfERENCIAL DE tER A 
CERtIfICAçãO ISO?

Uma organização com certifi-
cação ISO 9001 é vista de forma di-
ferenciada, comprometida com sua 
missão e responsabilidade com o seu 
cliente. A confiabilidade está na ga-
rantia de entrega conforme requisi-
tos preestabelecidos, diferencial que 
agrega valor à atividade, além de ga-
rantir o preconizado no atendimento 
em relação aos prazos e resultados 
de processos. Há maior organização 
interna evitando falhas de comuni-
cação. Os problemas existentes são 
identificados e tratados, o que acar-
reta melhor desempenho do negócio 
tanto interna como externamente, 
com atividades de monitoramento 
dos pontos-chave de processos. Com 
isso, temos melhor desempenho co-
mercial, que reflete na satisfação do 
cliente com maior controle do negó-
cio por parte da direção. 

QUAIS OS AVANçOS QUE A ISO 
9001:2015 OfERECE EM RELAçãO 
à VERSãO 2008? 

A norma na sua versão 2015 traz 
algumas novidades extremamen-
te impactantes que vêm garantir o 
atendimento ao cliente. Nesta versão 
da ISO a avaliação de risco do ne-
gócio e a eficácia como um todo se 
tornam prioridade aliadas a um bom 
planejamento, o que vem garantir a 
minimização de situações indese-

jáveis no decorrer dos processos. A 
sua estrutura de requisitos da norma 
foi ampliada a fim de aprofundar e 
atentar a alguns detalhes relevantes. 
Além do mais, a nova versão da nor-
ma solicita que as empresas identi-
fiquem o contexto em que operam e 
localizem os riscos e as oportunida-
des que têm que ser tratadas. Maior 
cuidado e ampliação dos stakeholders 
é um planejamento estratégico mais 
aprimorado pensando no todo.
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O Orca Contabilidade está 
completando 24 anos e apresenta 
constante desenvolvimento, cres-
cendo e evoluindo a cada dia. Entre 
os principais fatores que contri-
buem para esse processo estão o 
trabalho em equipe e o profissio-
nalismo, fundamentais para atin-
gir resultados expressivos em um 
mercado cada vez mais exigente. 
A empresa proporcionou, ao lon-
go do ano, diversos momentos de 
motivação por meio de confrater-
nizações, palestras e cursos de 
aperfeiçoamento, vitais para o de-
senvolvimento pessoal e profissio-
nal de toda a equipe. 

Entre os momentos especiais 
deste ano, está a homenagem con-
cedida a duas profissionais que 
completaram 10 anos de casa, em 
jantares realizados em Cascavel. 
No dia 4 de janeiro, a contadora 
Juceli Stefanski, diretora do es-
critório da filial Cascavel, rece-
beu homenagens pela década de 
dedicação à empresa. No dia 20 
de agosto, a contadora Vani Keli 
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Homenagens e 
reconhecimento 

Martini também foi homenageada 
pelos 10 anos de casa. As profis-
sionais receberam das mãos dos 
diretores do Orca, Celso Lopes da 
Silva e Neiva Maria Theobald, flo-
res e um bóton de ouro em reco-
nhecimento pelos anos de empe-
nho e trabalho no escritório.

O empresário Celso Lopes 
da Silva afirma que é importante 
destacar e homenagear os profis-
sionais que fazem parte da histó-
ria da empresa. “Por meio dessa 
celebração, queremos agradecer 
por seu trabalho desenvolvido com 
competência, dedicação e profis-
sionalismo ao longo de uma déca-
da, fundamental para a história de 
sucesso profissional e da empresa. 
O Orca é um grande escritório de 
assessoria contábil, que tem entre 
suas conquistas a ISO 9001:2015, o 
que é motivo de orgulho, e a cer-
teza de estar com uma equipe de 
profissionais da mais alta quali-
dade. Essa homenagem é o reco-
nhecimento de como cada um tem 
papel imprescindível no Orca Con-

tabilidade”, ressaltou.
“Receber uma homenagem 

por estar 10 anos em uma empre-
sa é muito gratificante. Me sinto 
imensamente feliz por estar tra-
balhando no Orca Contabilidade, 
onde me deram todas as oportuni-
dades necessárias para meu cres-
cimento profissional e pessoal. 
Sou muito grata a toda a equipe e, 
em especial, ao Celso, à Neiva e à 
Juceli pela oportunidade”, disse a 
contadora Vani Keli.

Ações desenvolvidas pela em-
presa, como essa homenagem aos 
colaboradores, demonstra o reco-
nhecimento pelo envolvimento de 
cada um com o sucesso da em-
presa e gera ainda mais motivação 
para que todos continuem a tra-
balhar com dedicação e compro-
misso. O Orca acredita que ações 
como essa estimulam as pessoas 
a buscarem o contínuo desenvolvi-
mento e aprimoramento pessoal, 
o que reflete diretamente no am-
biente de trabalho e transforma 
para melhor o dia a dia de todos.
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Reforma 
tRAbALHIStA
qUE ENTROU EM VIgOR EM NOVEMbRO DE 2017

A Reforma Trabalhista foi publica-
da no Diário Oficial da União na sexta-
feira 14 de julho, um dia após o Pre-
sidente da República, Michel Temer, 
sancioná-la sem vetos. A reforma foi 
votada e aprovada pelo Senado Federal 
no dia 11 de julho. 

Confira as principais mudanças que al-
teram a Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) com a Reforma Trabalhista 

Acordos - Art. 611-b
O acordo entre empregado e empre-
gador irá prevalecer sobre a legisla-
ção trabalhista. Entre os pontos ne-
gociados, estão a jornada de trabalho, 
redução de salário e banco de horas. 
As empresas não poderão discutir o 
FGTS, salário-mínimo, décimo terceiro 
e férias proporcionais.

terceirização - Art. 5-D
O empregado que for demitido não po-
derá ser recontratado num prazo de 18 
meses contados a partir da demissão 
do mesmo.

férias - Art. 134
As férias poderão ser usufruídas em 
até três períodos, sendo que um deles 

não poderá ser inferior a 14 dias corri-
dos e os demais não poderão ser me-
nores do que 5 dias corridos, cada um. 
Fica vedado o início das férias no perí-
odo de 2 dias que antecedem feriados 
ou descanso semanal remunerado.

Multa - Art. 47 
A multa será de R$ 3 mil por em-
pregado não registrado. No caso de 
microempresa, o valor é de R$ 800. 
O empregador que não mantiver o 
registro dos trabalhadores será pe-
nalizado em R$ 600 por empregado 
prejudicado. 

trabalhador autônomo - Art. 442-b
A contratação do autônomo com ou 
sem exclusividade de forma contínua 
ou não afasta a qualidade de empre-
gado.

Contribuição sindical - Art. 579
O desconto da contribuição sindical 
está condicionado à autorização prévia 
e passa a ser opcional.

Regime parcial - Art. 58-A
Considera-se trabalho em regime par-
cial aquele cuja duração não exceda a 
carga de 30 horas semanais, sem ho-

ras suplementares por semana.

Regime normal - Art. 59
A previsão é de no máximo 2 horas 
extras diárias, mas estabelece que as 
regras poderão ser fixadas por acordo.

banco de horas - Arg. 59-A
O banco de horas poderá ser pactua-
do por acordo individual escrito, desde 
que a compensação ocorra no prazo 
máximo de 6 meses. Poderá ser ajus-
tado em acordo individual ou coletivo.

Ações na Justiça - Art. 793-C
Caso perca a ação, o trabalhador po-
derá arcar com as custas do processo. 
O trabalhador (ou a parte) que agir de 
má-fé poderá ser punido com multa 
de 1% a 10% da causa quando alterar 
fatos ou ainda gerar dificuldades para 
o andamento do processo.

Homologação de rescisões -
 Art. 507-b
Não haverá mais necessidade de homo-
logação do termo de rescisão pelo sindi-
cato ou Ministério Público para os em-
pregados que trabalharem por mais de 
um ano, valendo a assinatura firmada so-
mente entre empregado e empregador.
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O Conselho Federal de Contabili-
dade e os conselhos regionais, existen-
tes em todos os estados da Federação 
e Distrito Federal, são entidades de re-
gistro e fiscalização do exercício profis-
sional, criadas por meio do Decreto-Lei 
nº 9.295, de 27 de maio de 1946. Com 
mais de 34 mil profissionais, o Conse-
lho Regional da Contabilidade do Para-
ná é o quinto maior do país, informa o 
presidente do CRCPR, o contador Mar-
cos Rigoni de Mello, que em entrevista 
exclusiva ao Orca Contabilidade fala 
das atribuições do conselho e sua im-
portância para a contabilidade. Acom-
panhe a seguir:

QUAL O pApEL DO CRC E SUA IM-
pORtâNCIA pARA A CONtAbILIDADE 
NO pARANÁ?

O conselho é uma autarquia fede-
ral, sua missão e finalidade legal são 
diferentes de sindicatos e da Federa-
ção. O conselho, por ser uma autar-
quia, tem a atribuição de registro do 
profissional na casa, a fiscalização do 
exercício profissional e, mais recen-
temente, a educação continuada, que 
veio a partir de 2010. Basicamente 
são essas as atribuições do conselho. 
O CRC tem feito um trabalho muito 
importante no sentido de fiscalização, 

A CONTAbILIDADE 

educação continuada e valorização do 
profissional da contabilidade. Aqui no 
Paraná nós trabalhamos irmanados 
com os sindicatos e com a Federação. 
O Paraná é um dos poucos estados 
do Brasil onde todos trabalham juntos 
pela mesma causa, porque geralmen-
te existem algumas divergências entre 
sindicatos, já que os papeis, via de re-
gra legal, são diferentes, às vezes não 
se misturam. Mas aqui não, pensamos 
primeiro na classe, unimos forças para 
ter uma profissão mais valorizada. 

 
SObRE A EDUCAçãO pROfIS-

SIONAL CONtINUADA, O QUE O CRC 
DISpONIbILIzA AO CONtADOR? 

Em 2016 realizamos mais de 200 
eventos na área de educação continu-
ada, treinando cerca de 33 mil profis-
sionais em todo o estado do Paraná. 
Em 2017 foram mais de 30 mil. Além 
de presenciais, temos cursos que são 
gravados e transmitidos para todo o 
estado do Paraná. O CRC proporciona 
condições de treinamento, de orienta-
ção ao profissional da contabilidade. 
São bons cursos, ótimos palestrantes, 
temas atuais e de interesse. Até um 
tempo atrás fazíamos muitos cursos 
presenciais, mas não há estrutura para 
atender dessa forma os 399 municípios, 
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A CONTAbILIDADE 

então, implantamos aqui os cursos que 
são transmitidos online, alguns nós 
gravamos na sede do CRC em Curitiba 
e estão disponíveis em nosso portfólio, 
o contador pode acessar a qualquer 
hora, manhã, tarde ou noite, no site do 
CRC, escolher o tema e assistir.  

COMO O SENHOR VÊ A EVOLU-
çãO DA CONtAbILIDADE NOS úLtI-
MOS ANOS? 

Com todas as mudanças que 
ocorreram no cenário da contabilida-
de, podemos separar de duas formas: 
uma até 1976 com a Lei das Socieda-
des Anônimas, que entrou em vigor 
naquela data, e a outra a partir de 2008, 
com a adequação das normas interna-
cionais da contabilidade aplicadas às 

empresas brasileiras. Então, ficamos 
de 1976 a 2008 sem mudanças signi-
ficativas na área contábil. Com a che-
gada da IFRS, que chamamos normas 
internacionais (International Financial 
Reporting Standards), ouve uma mu-
dança tremenda, desde conceitos, cul-
tura, até a aplicação da legislação prá-
tica na área contábil. Passamos a ser 
mais um assessor do empresário. Hoje 
temos que ter um profissional específi-
co para leitura e interpretação das nor-
mas tributárias e contábeis. Veja, o que 
era usado há 30 anos esqueça, porque 
estamos numa nova era. Precisamos 
ser mais um assessor do nosso em-
presário, é necessário visitar o cliente, 
se inteirar do negócio dele para que 
você possa dar uma assessoria e fazer 
com que a empresa vá para frente, se-
não você está fadado ao insucesso. O 
contador é um profissional de extrema 
confiança do empresário e esse contato 
tem que existir. 

 COMO O SENHOR AVALIA A RE-
fORMA tRAbALHIStA QUE ENtROU 
EM VIGOR NO MÊS DE NOVEMbRO?

A reforma trabalhista é esperada 
há muitos anos, porque a legislação 
trabalhista é muito maléfica para o 
empresário, é pesada demais. Aliás, 

como toda legislação tributária. A nos-
sa legislação tem que ser atualizada, 
ser mais dinâmica, o custo trabalhista 
é muito alto para as empresas, tem 
algumas culturas que precisam ser 
mudadas. Eu diria que o Brasil não tem 
mais volta, tem que fazer as reformas: 
trabalhista, previdenciária, política e 
tributária. Chegamos num ponto que 
não dá mais para voltar atrás. A refor-
ma trabalhista melhorou muito, poderia 
melhorar ainda mais, mas acho que já 
é um avanço. 

O ORCA CONtAbILIDADE tEM A 
CERtIfICAçãO DA GEStãO DA QUA-
LIDADE ISO 9001:2015. QUAL A IM-
pORtâNCIA DISSO pARA A EMpRESA 
E pARA OS CLIENtES?

A ISO é um passo um pouco à fren-
te, porque ela vai atestar a questão da 
certificação, da qualidade, controles, po-
lítica institucional da empresa, política 
de trabalho e tributária. Então, acho que 
ela é fundamental num mundo moder-
no como o de hoje, aberto à economia 
internacional, é um passo a mais mui-
to importante. O Orca está de parabéns 
por essa conquista. Temos que estar 
evoluindo, a classe contábil como um 
todo tem que estar andando para frente. 
A ISO demonstra seriedade e qualidade.

NO pARANÁ

“O pARANÁ é UM DOS 
pOUCOS EStADOS DO 
bRASIL ONDE tODOS 
tRAbALHAM JUNtOS 
pELA MESMA CAUSA”

“
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“OPÇÃO EM QUALIDADE”


