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Erick Krulikowski – iSetor

Valor agregado
Erick Krulikowski, sócio-diretor da iSetor, tem 

mais de 15 anos de experiência em gestão executiva 
de projetos e negócios nas áreas da cultura, educa-
ção e saúde, com ênfase em planejamento estratégi-
co, administração financeira, captação de recursos e 
desenvolvimento institucional. Entre outros, traba-
lhou na La Fabbrica do Brasil como coordenador de 
projetos junto a clientes como Fiat e Nestlé, quan-
do liderou os projetos “Tesouros do Brasil” e “Um 
poema chamado Brasil”, este último premiado pela 
Revista EXAME — Guia da Boa Cidadania Corporati-
va 2004 — Destaque na categoria Cultura. Articulou 
projetos junto a instituições como Unesco, MEC, 
MinC, Unicef, Iphan, Sebrae/MG, Petrobras, Institu-
to Votorantim e Instituto Camargo Corrêa.

Na iSetor, empresa focada em outsourcing (ter-
ceirização) de serviços administrativos e financeiros, 
presta assessoria e consultoria em gestão integrada 
de organizações não governamentais (ONGs), or-
ganizações da sociedade civil de interesse público 
(OSCIPs), institutos, fundações, projetos culturais 
e socioambientais, bem como pequenas e médias 
empresas privadas que buscam o desenvolvimento 
sustentável. Recentemente a iSetor fechou uma par-
ceria estratégica com a Romanini Assessoria Contá-
bil, passando a oferecer aos seus clientes suporte na 
área contábil.

De acordo com Erick Krulikowski, a parceria 
consiste em um trabalho em conjunto. “Somos 
muito próximos nas tarefas e ações, pois as duas 
empresas são complementares. A parceria é basea-
da na troca de informações, de clientes e sinergias”, 
afirma. “Nossa expectativa é a otimização das ativida-
des, fornecer serviços diferentes, com atendimento 
personalizado e segmentado, buscando a melhoria 
contínua dos serviços prestados”, acrescenta César 
Augusto Sianfaran do Departamento Fiscal da Ro-
manini. 

Com a parceria, a iSetor quer agilizar as ações 
de comunicação, processos e aumentar a velocidade 
das respostas e entregas para seus clientes. “Quere-
mos oferecer cada vez mais agilidade e presteza aos 
nossos clientes. Alinhados a uma empresa de conta-
bilidade de confiança, buscaremos um serviço cada 
vez melhor”, afirma Krulikowski. “Estamos agregan-
do mais um valor para que os nossos clientes pos-
sam, cada vez mais, focar nas competências e ativida-
des fins do negócio e não nas atividades-meio. Com 
isso agilizaremos os processos de tomada de decisão 
deste empreendedor que cada vez mais quer cres-
cer e se desenvolver.” www.isetor.com.br


