
 

 
       Florianópolis/SC, 30 de Julho de 2018 

 
Senhor 
JOSÉ LUIZ ROSSI 
Presidente 
SERASA EXPERIAN BRASIL E EXPERIAN AMÉRICA LATINA 

 
 

Ref.: Nota de Repúdio frente à Parceria SERASA com Escritório de Contabilidade 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A FECONBRAS – União das Federações dos Profissionais da Contabilidade do Brasil, é uma 
sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída com a finalidade de congregar as 
Federações dos Contabilistas do Brasil, que são entidades sindicais de segundo grau legalmente 
constituídas, representadas por seus Presidentes, para promover estudos e atuar na defesa dos 
interesses das entidades em todos os campos ligados à classe contábil brasileira.  
 
Representamos atualmente mais de meio milhão de Profissionais da Contabilidade em todo o 
território nacional. 
 
No cumprimento do nosso dever, temos trabalhado de forma alinhada com a classe contábil, 
buscando a interação da mesma, inclusive com os órgãos públicos, para que possamos 
desempenhar nossas atividades de forma harmônica e produtiva. 
 
Reconhecemos que o SERASA trata-se de uma entidade privada, que tem liberdade de formar 
parcerias com empresas e entidades do seu interesse, porém, por se tratar de uma empresa que tem 
relação com diversos Profissionais da Contabilidade e Organizações Contábeis, não foi visto com 
“bons olhos” pela classe contábil a parceria firmada com um escritório de contabilidade específico, 
inclusive com a terminologia adotada e incentivando os empresários à mudança de “Responsável 
Contábil”, aliciando clientes e menosprezando o serviços dos demais profissionais. 
 
Sabemos da atual situação financeira em que nosso país se encontra, com empresas em total 
processo de descontinuidade, bem como necessitando de redução de custos. Entendemos ser de 
muito mal gosto aproveitar de tal situação e passar a oferecer redução de gastos dessa forma, 
principalmente por ser tratar de uma empresa que tanto conceito tinha frente à classe contábil. 
 
A FECONBRAS espera realmente tratar-se de um equívoco e amadorismo tal parceria, bem como 
esperamos uma retratação junto à nossa entidade, uma vez que o interesse de toda classe contábil é 
manter o bom relacionamento comercial, evitando desgastes com entidades que sempre trabalharam 
dentro de um rol de parceria. 
 
No mais, caso o SERASA realmente tenha o objetivo de explorar as atividades contábeis, assim 
como nossas diversas organizações no país, daremos ao profissional da contabilidade toda a 



 

orientação e cuidados e serem tomados, uma vez que sempre enviamos informações de nossos 
clientes para cadastro junto a vocês, além de indica-los a consumir produtos e serviços. 
 
Salientamos ainda, que mesmo diante da “Nota de Esclarecimento” emitida pela Serasa, no dia 30 
de julho de 2018, na mesma data verificamos a circulação do conteúdo constante do link: 
http://eapp.serasaexperian.com.br/e/es?s=840921098&e=8319&elqTrackId=7aa541d687334b5598b3
e2089a6ded58&elq=1aa9296914cf4001af4075aa8faea193&elqaid=652&elqat=1 para o qual 
solicitamos as devidas providencias. 
 
Sem mais para o momento, e contando com a apreciação e entendimento de Vossas Senhorias, nos 
colocamos à disposição para trabalharmos em conjunto para o bom desempenho de nossos papéis. 
 
Atenciosamente, 

 
Tadeu Oneda 

Coordenador - FECONBRAS 
União das Federações dos Profissionais da Contabilidade do Brasil  
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