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Dolitec é tradição em contabilidade 
com a agilidade do moderno

Ética, profi ssionalismo, seriedade, 
parceria, confi ança são valores que o 
Escritório Contábil Dolitec comparti-
lha com seus clientes e faz com que a 
empresa, fundada em 1988, seja uma 
referência em Vera Cruz no campo da 
contabilidade. São 30 anos de trabalho 
sério na orientação personalizada aos 
clientes para mantê-los atualizados 
sobre suas obrigações e as leis vigen-
tes para cada segmento. A tradição do 
Dolitec, que chega a três décadas, está 
amparada na atuação de uma equipe 
experiente e preparada para oferecer 
soluções, com efi ciência e cordialida-
de. E se inspira onde tudo começou. 

Foi em 1988 que o precursor da 
empresa, Valdir Dorz, teve a oportu-
nidade de investir em um escritório 
próprio de contabilidade e despa-
chante no município, após somar 11 
anos de dedicação como contador 
em uma indústria em Santa Cruz 
do Sul. O início foi com apenas duas 
colaboradoras, máquinas de escrever 
e de calcular. Eram cerca de 10 clien-
tes, outros tempos. Hoje, o Dolitec 
fi gura entre as maiores recolhedoras 
de Imposto Sobre Serviços (ISS) de 
Vera Cruz.

Passadas três décadas, o escritório, 
que é conduzido pela família Dorz - 
Valdir e Rosa com os fi lhos Juliano e 
Janine - conta com 12 colaboradores 
e estrutura moderna para associar a 
tradição conquistada pela experiência 
com a agilidade que exigem os tem-
pos modernos. Para Valdir, é motivo 
de orgulho ser um case de sucessão 
familiar no negócio. “Fico feliz por-

que é a continuidade do trabalho 
iniciado há 30 anos”, acrescenta. 

A assessoria a empresas dos mais 
variados portes, desde a abertura ao 
acompanhamento contábil perma-
nente, é a vocação do Dolitec, que 
concentra mais de 150 empresas 
entre seus clientes, tendo os em-
preendimentos de pequeno e médio 
porte como carro-chefe do escritório. 
“Nosso escritório faz sistematicamen-
te acompanhamento e planejamento 
tributário da situação contábil dos 
clientes, procurando enquadrá-los 
em sistema de tributação (simples, 
presumido ou real),  que gere menos 
tributos a recolher, dentro do que 
permite a lei”, frisa o contador Valdir 
Dorz, que deu início à trajetória de 
três décadas do Dolitec. A todos os 
clientes, o maior benefício é a garantia 
da entrega das obrigações da empresa 
em dia, para que o cliente esteja sem-
pre seguro, sem correr riscos com o 
fi sco. Serviços e soluções contábeis 
com qualidade, confi abilidade e ética, 
de acordo com os princípios legais 
e buscando sempre os melhores re-
sultados para o cliente: marcas do 
Dolitec.
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Para comemorar os 30 anos do escritório Dolitec, empreendedores, colaboradores 
e familiares fizeram, no último fim de semana, um passeio por Gramado, que já 
vive o clima de Natal Luz.


