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Acompanhar as principais mudanças que impactam o trabalho contábil, assim como 
os projetos dos órgãos públicos que podem influenciar nas atribuições da nossa área 
nos próximos anos contribui para o planejamento interno das companhias, assim como 
para a conscientização dos clientes e colaboradores em tempo hábil para que todos se 
adaptem às alterações que estão por vir. Nesse contexto, o SESCON-RJ auxilia os seus 
representados a terem o melhor preparo possível para essas situações, auxiliando 
na agilidade e eficiência das empresas. 

Para contribuir com a atualização das equipes das empresas contábeis, realizamos em 
maio e junho os fóruns trabalhista e societário, um momento especial no qual o SES-
CON-RJ recebeu um grupo seleto, como o ilustre diretor do DREI, André Santa Cruz, e 
os profissionais renomados do direito empresarial e da área contábil Nivaldo Cleto, José 
Cerezoli e Paola Jacob. Também tratamos da Declaração de Imposto de Renda e enti-
dades do Terceiro Setor nas edições do Café com Palestra ocorridas no mesmo período. 

Também no contexto da gestão empresarial, tratamos da importância das empresas terem os 
seus processos internos mapeados e os benefícios disso, como aumento da produtividade, 
acompanhamento das tarefas cotidianas e melhora do conhecimento sobre as atribuições da 
companhia. Além disso, ter atenção a estratégias de divulgação da empresa, assim como o pú-
blico a que se destina essas iniciativas, também é um aspecto a ser considerado por empresas 
de todos os setores de atuação. 

Além da programação de fóruns, em novembro, o SESCON-RJ realizará a décima segun-
da edição do ENECONT. As primeiras informações sobre a programação serão divulgadas 
em breve e contamos com a presença de todos vocês para prestigiar este evento após duas 
edições realizadas remotamente.

Obrigado e boa leitura.

Visão à frente

Editorial

Renato Mansur,
presidente do SESCON-RJ

SESCON/RJ 
SISTEMA FENACON

Renato Mansur
Presidente do SESCON-RJ

Acesse nosso site.
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No dia 17 de maio, o presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, participou do Inova Simples, evento realizado pelo Sebrae 
e o CRCRJ, que abordou o novo regime especial, com simplificação para abertura de empresas, empreendedorismo digital 
e criação de start ups. Também estiveram no Inova Simples o representante do Sistema FECOMERCIO-RJ, Luiz Velloso, o 
presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, Carlo Caiado, o deputado federal Otávio Leite, o vereador Pedro 
Duarte, o diretor do DREI do Ministério da Economia, André Santa Cruz, o diretor de Atendimento do Sebrae e vice-
presidente da FECOMÉRCIO-RJ, Julio Cesar Freitas, e o diretor de Desenvolvimento do Sebrae-RJ, Sérgio Malta. 

Inova Simples

O Secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Nelson Rocha, recebeu a Medalha Tiradentes em solenidade reali-
zada no dia 3 de maio no plenário da Alerj. O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, esteve na cerimônia, que tam-
bém teve a presença do presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), Sérgio Romay, o chefe de 
gabinete da entidade, Affonso D’Anzicourt, o presidente do CRCRJ, Samir Nehme, e o diretor conselheiro do SESCON-RJ, 
Manuel Domingues e Pinho. 

SESCON-RJ participa de entrega da Medalha Tiradentes 
a secretário da SEFAZ-RJ
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Aconteceu

Realizado em Nova Iguaçu no dia 3 de junho, o Ascom 
Conecta, evento da Associação dos Contabilistas do 
Rio de Janeiro, teve a participação do presidente do 
SESCON-RJ, Renato Mansur, além dos diretores Elis 
Castelo, Maurício Luz e Mauro Benevenuto, além 
da associada Daniela Marinho. O evento abordou 
as novidades voltadas para tecnologia contábil 
disponível no mercado. Além disso, o SESCON-
RJ apresentou na ocasião as ações e benefícios da 
entidade para o empresariado contábil. 

SESCON-RJ 
participa do 
Ascom Conecta

No dia 5 de maio, o diretor do SESCON-RJ, Maurício 
Luz, participou de uma reunião na delegacia do CRCRJ 
em Duque de Caxias com o delegado Jean Ghiel. No 
encontro, foi debatido e apresentado o projeto Conta-
dor Sem Filas, voltado para o atendimento prioritário 
da categoria e seus funcionários na Caixa Econômica 
Federal, representada na reunião por Fernando Cezar, 
superintendente da entidade em Duque de Caxias, São 
João de Meriti e Belford Roxo, além dos gerentes Caio 
da Costa e José Elísio. 

SESCON-RJ e Caixa 
Econômica se reúnem 
em Duque de Caxias
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O SESCON-RJ foi representado pelos diretores Claudia 
Lollita e Richard Guedes no Cont in Rio, realizado pelo 
CRCRJ em Nova Friburgo nos dias 23 e 24 de junho. A 
entidade foi uma das apoiadoras do evento, voltado 
para apresentar aos profissionais contábeis da região 
as inovações do setor, assim como propor reflexões 
sobre assuntos e tendências do setor. 

Cont in Rio 
reúne classe 
contábil em 
Nova Friburgo

No dia 27 de maio, o presidente do SESCON-RJ, 
Renato Mansur, participou da reunião do Conselho de 
Representantes do Sistema FENACON/IFEN, realizada 
em Brasília. O encontro abordou assuntos relacionados à 
gestão 2022/2026 da organização, que será presidida por 
Daniel Coelho. Ainda foram debatidas ações e estratégias 
para os próximos meses, assim como aprovação de 
contas da FENACON e do Instituto FENACON. 

FENACON reúne Conselho 
de Representantes

O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, 
participou da solenidade de comemoração dos 58 
anos da Unipec, realizada no dia 3 de maio. Além de 
Mansur, estiveram no evento o presidente da Unipec, 
Paulo Damião, a presidente do CRCRJ, Samir Nehme, 
a presidente da Fedcont, Lygia Sampaio, a presidente 
do Sindicont-Rio, Diva Gesualdi, e Zaneide Alves. 

Unipec completa 58 anos



Aconteceu

O presidente do SESCON-RJ, Renato Mansur, esteve no dia 23 de junho em uma audiência pública realizada na 
Câmara Municipal de Nova Iguaçu na qual foi debatido o projeto de lei do Refis 2022. Com a participação de 
representando da população, comerciantes, entidades e autoridades, Mansur apresentou a sugestão de aumento 
do prazo de carência de 90 para 180 dias. 

Também estiveram na audiência a presidente do Conselho Municipal dos Contribuintes, Andrea Arydes, Eduardo Grana, 
da empresa Grana Contabilidade, a vice-presidente da Associação de Moradores de Nova Iguaçu, Isabel Serra, Renato 
Muniz, presidente da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, Paulo Micho, do escritório de Contabilidade de Advocacia Antonio 
Micho, Paulo Serran, da Serrano Contabilidade, o presidente da Câmara, Dudu Reina, os vereadores Carlinhos BNH, 
Vaguinho Neguinho, Claudio Haja Luz, Dr. Marcio Guerreiro, Maninho de Cabuçu, Maurício Morais, Alcemir Gomes, 
Jeferson Ramos e Alexandre da Padaria. Ainda participaram o secretário municipal de Desenvolvimento, Trabalho e 
Turismo, Mário Lopes, e o subsecretário de Fazenda Murilo Diniz. 

Nova Iguaçu realiza audiência 
sobre Refis

Em junho (2), o presidente do SESCON-RJ, Renato 
Mansur, participou de uma reunião com o presidente 
da JUCERJA, Sergio Romay, além de Soraia Ghassan, 
José Scalfone Neto e José Pinto Monteiro, respectiva-
mente presidente, vice-presidente e diretor financeiro 
do Camp Mangueira. 

Reunião na JUCERJA 
com o Camp Mangueira

7
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Com a prorrogação do prazo para envio da Declaração 
de Imposto de Renda Pessoa Física até 31 de maio, o 
SESCON-RJ realizou uma edição do Café com Palestra 
sobre o tema no dia 5 de maio. O auditor fiscal aposen-
tado da Receita Federal Leônidas Quaresma esclareceu 
as dúvidas dos participantes sobre o documento. 

O palestrante pontuou que filhos podem ser in-
cluídos como dependentes na declaração até com-
pletarem 25 anos, completados no ano calendário 
das informações em questão. Porém, em relação a 
pagamento de pensão alimentícia, mesmo que os fi-
lhos não sejam mais dependentes na DIRPF, isso não 
necessariamente desobriga o pagamento de pensão, 
visto que isso é uma decisão judicial. No caso de re-
messas enviadas ao exterior para manutenção de resi-
dente, Leônidas explicou que, até o limite mensal es-
tabelecido, a operação é isenta de imposto de renda. 

Sobre pessoas que passam a residir em outro país, o 
palestrante pontuou que, a partir do décimo terceiro 
mês fora do Brasil, se deixa de ser contribuinte bra-

sileiro independentemente de qualquer ação. Nesse 
contexto, Leônidas lembrou que a Receita Federal 
dispõe da Comunicação de Saída Definitiva, docu-
mento que pode ser apresentado até um mês antes 
da viagem. No entanto, ele destacou que o proce-
dimento é facultativo. O documento obrigatório é a 
Declaração de Saída Definitiva do País, cujo prazo de 
envio é o mesmo da DIRPF. 

Uma vez residindo no exterior, o palestrante lembrou 
que, caso os contribuintes tenham ações, é preciso 
comunicar às corretoras para cancelar as movimen-
tações ou nomear um procurador para realizar o 
procedimento, já que somente contribuintes brasi-
leiros podem movimentar ações. Caso a pessoa física 
tenha rendimentos no Brasil, são retidos 25% de im-
posto de renda em rendimentos pagos por empresas 
e 15% no caso de aluguéis. 

Em relação à previdência privada, ele explicou que, no 
caso de resgate do montante em PGBL por portador 
de moléstia grave, a operação é isenta. Sobre rendi-

Oportunidades  
de trabalho
Café com Palestra esclarece dúvidas sobre a Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física e entidades do Terceiro Setor
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Café com Palestra

Edições do Café com Palestra de maio e junho

mentos oriundos de processos trabalhistas, os juros 
sobre o valor são isentos enquanto o valor principal e 
a atualização monetária são tributáveis. Além disso, o 
honorário pago aos advogados deve proporcionaliza-
do pelo rendimento tributável. 

No caso do contribuinte cair na malha fina por conta 
de um item desse tipo, Leônidas sugeriu a apresen-
tação da memória de cálculo dos valores declarados 
para mostrar ao fiscal como se definiu o número de-
clarado. A informação deve ser acompanhada dos 
outros documentos relacionados ao processo. 

Terceiro setor
Em junho (14), os palestrantes Luiz Tranquilino 
e Jonátas Nascimento falaram sobre Contabili-
dade para o Terceiro Setor. O primeiro palestran-
te destacou os principais objetivos da área, como a 
transformação e desenvolvimento dos indivíduos e 
da sociedade, sem visar lucro nem distribuição de re-
sultados, assim como as Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs), que poder associações, fundações, tem-
plos religiosos e filosóficos. 

Tranquilino abordou a fundamentação jurídica 
da área, como a Lei nº 9.608/98, Lei nº 9.637/98, 
Lei nº 9.790/99, ITG 2002, ITG 1000 e a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). Além disso, enu-
merou as peças jurídicas necessárias dessas insti-
tuições, como estatuto social, ata da assembleia, 
regimento interno e código de ética. O palestrante 
destacou que o regimento interno é uma peça fun-
damental nesse sentido, já que o documento não 
precisa ser registrado e as alterações para o funcio-
namento da instituição podem ser feitas mais facil-
mente, com indicação do mesmo no estatuto. 

De acordo com o especialista, a contabilidade tem um 
papel de conscientização sobre a legalidade nessas en-
tidades. “Há recurso do governo, mas é preciso essa 
contrapartida, estar habilitado. É preciso massificar a 
importância disso”. Ele ainda pontuou que a gestão do 
inventário dessas instituições deve ser observada pela 
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Café com Palestra
contabilidade e ser um novo serviço prestado, com 
acompanhamento da depreciação e reposição dos 
itens das OSCs. O palestrante também listou certifica-
ções e qualificações necessárias para participação em 
alguns editais, como Cebas, Oscip e OS. 

Sobre o aspecto trabalhista, Luiz Tranquilino des-
tacou que as organizações devem ser submetidas 
às NRs 7 e 9 como qualquer empresa e que traba-
lhadores voluntários precisam registrar essa mo-
dalidade em contrato. Além disso, caso a demanda 
aumente, deve-se avaliar se a contratação como CLT 
não seria necessária. 

Entre as oportunidades que o Terceiro Setor pode 
trazer para os profissionais contábeis, Tranquilino 
listou, além da gestão, editais, contratos de câmbio, 
padronização estrutural, análise contábil, tributária 
e fiscal, além do cumprimento de obrigações aces-
sórias como ECF, ECD e eSocial. 

Sobre as organizações religiosas, Jonátas Nasci-
mento destacou as especificidades, como o di-

reito de autorregulação das mesmas, desde que 
isso não impacte a legislação externa à instituição. 
Ele enumerou as legislações que regem essas OSCs, 
como a Lei de Registros Públicos e o Código Tribu-
tário Nacional, assim como um estatuto interno con-
forme o sistema de governo da instituição religiosa. 

O palestrante também falou sobre os benefícios que o 
Marco Regulatório das OSCs trouxe para essas organi-
zações, como o reconhecimento como OSCs e parce-
rias com o poder público para fazer atividades ou pro-
jetos de interesse público e cunho social. “A prestação 
de contas tem que ser fiel. Se não for, a organização 
religiosa fica mal vista e as portas se fecham”, destacou. 

Entre as exigências lembradas, ter um CNPJ e escri-
turação contábil, além de observar a NBC TG 26. Ele 
destacou pontos a serem incluídos para reconheci-
mento contábil, como doações, trabalho voluntário, 
material de construção e itens de gênero alimentício. 
Sobre os ministros religiosos, o especialista lembrou 
que eles não recebem salário, e sim sustento minis-
terial, porque não são celetistas. 



Saúde

Visitas periódicas ao oftalmologista e realização 
de exames básicos que cada fase da vida exige. 
Esses são cuidados que garantem a manutenção 
da saúde dos olhos e também a correção ade-
quada quando necessária, a partir do diagnósti-
co precoce.

Os cuidados com a visão começam no nascimen-
to. Os bebês prematuros e recém-nascidos devem 
fazer a inspeção ocular, e o teste do olhinho – 
para identificar catarata, glaucoma e opacidades 
congênitas de córnea, tumores e inflamações. O 
exame de fundo de olho é recomendado aos pre-
maturos. Eles evitam a cegueira precoce.

Na terceira idade, os cuidados devem ser re-
dobrados. Dos 40 anos em diante, as consultas 
incluem exames de fundo de olho e pressão 

intraocular, além da rotineira inspeção ocular 
e teste de acuidade visual.

A boa alimentação, hidratação adequada, e hábitos 
saudáveis, como dormir bem, controlar a taxa de 
glicose e glicemia do sangue, são imprescindíveis à 
saúde dos olhos.

Check-up básico
Recomenda-se a realização de exames preventivos 
no oftalmologista uma vez por ano. Segundo o diretor 
da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), Dr. Ser-
gio Fernandes, as consultas de rotina avaliam a acuidade 
visual, identificam precocemente problemas nos olhos e 
previnem doenças graves, como o glaucoma e a retino-
patia – doença que causa má circulação na retina, e pode 
levar à cegueira se não tratada adequadamente. 

Visão  
saudável
Cuidar da saúde dos olhos garante boa visão em todas as fases da vida

11



12

O primeiro passo da consulta é a inspeção ocular, em 
todas as faixas etárias. O médico avalia a parte externa 
dos olhos, verifica a motilidade ocular, para saber se 
os olhos estão alinhados, o tamanho, o formato e os 
reflexos das pupilas, explica o especialista da SBO. O 
estrabismo é ponto de atenção na infância.

A consulta de rotina também é momento para exami-
nar o fundo do olho e avaliar a pressão ocular – in-
dispensável para o diagnóstico e o acompanhamento 
do paciente com glaucoma. “Com esses exames temos 
uma boa noção da qualidade da visão do paciente e 
esses testes devem ser repetidos todo ano”, reforçou 
Dr. Sergio Fernandes.

O computador e os olhos
Quem usa computador por períodos prolongados 
deve fazer uma pausa a cada hora e olhar para um 
ponto bem longe, durante dois a três minutos. Essa 
simples prática ajuda na acomodação visual, permitin-
do um relaxamento dos olhos após um esforço visual 
contínuo, recomenda o diretor da SBO. 

Outra orientação é instalar a tela do computador em 
uma altura confortável aos olhos. “Colocar o monitor 
acima da visão, numa altura que obrigue a levantar o 
queixo para enxergar o monitor, vai exigir um esforço 
prejudicial à região cervical,” observa o médico.

Pressão Intraocular
“Avaliar a pressão interna do globo ocular e o fundo de 
olho para a detecção do glaucoma é sempre uma preo-
cupação nas consultas. A doença, quando detectada nas 
primeiras fases, pode ser tratada, evitando a perda da 
visão. A detecção do glaucoma em fases muito avança-
das, ocorrem, geralmente, em pessoas que nunca vão ao 
oftalmologista ou que se medicam por conta própria, e 
quando percebem alguma alteração visual essa altera-
ção já é bastante importante, com dano no nervo ótico 
e perda irreversível do campo visual,” adverte o médico.

Evite coçar os olhos
Dr. Sergio Fernandes explicou que muitas doenças ocu-
lares podem ser preveníveis e uma delas é o ceratoco-

ne, que pode ter causa genética ou afetar as pessoas 
que esfregam os olhos com frequência.  “Trata-se de 
uma alteração na superfície da córnea. É uma enfermi-
dade que faz com que a córnea se projete para a frente, 
em forma de cone, o que pode levar ao comprometi-
mento da visão. Coçar os olhos com frequência pode 
resultar em vários problemas, entre eles o ceratocone 
e o descolamento de retina”, alerta o diretor da SBO.

Compra dos óculos 
Para quem tem hipermetropia, astigmatismo ou miopia, 
entre outros que indique o uso de óculos, a orientação 
é escolher um modelo que permita um bom campo vi-
sual. “As lentes disponíveis nas óticas, de forma geral, 
são boas e de qualidade semelhante. O importante é 
pedir proteção ultravioleta (UV) para a lente escolhida”, 
aconselha o oftalmologista.

O mesmo ocorre na escolha dos óculos de sol. “Tem 
que ter proteção UV porque a nossa pupila dilata para 
receber mais luz e compensar a visão através da lente 
escura,” explica o médico.
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Saúde

Para a compra de óculos multifocal é recomendável 
conversar com o oftalmologista para escolher a marca 
de lente que melhor vai atender o paciente, sugere o 
diretor da SBO.

Não é recomendável usar óculos com grau não 
atualizado ou de outra pessoa. “Um grau que não 
está correto gera desconforto, má visão, dores nos 
olhos, de cabeça e tonturas,” pontua o especialista.

Terceira idade
Os problemas oculares muitas vezes estão relaciona-
dos ao envelhecimento, mas também estão associados 
a doenças como diabetes e hipertensão arterial, e ao 
estilo de vida.  

As doenças oculares mais frequentes na terceira 
idade são: catarata, glaucoma, retinopatias, dege-
neração macular relacionada com a idade (DMRI), 
presbiopia, conhecida como ‘vista cansada, e a sín-
drome do olho seco.

O glaucoma é a doença mais comum relacionada à 
idade. A outra patologia é a catarata, que deve ser 
operada o quanto antes porque o resgate da visão 
evita acidentes domésticos e quedas, comuns nessa 
fase da vida, além de devolver a autoestima e auto-
nomia do paciente, assinalou Dr. Sergio Fernandes.

Olho seco
Identificar a causa do olho seco é o primeiro passo 
para a prescrição do tratamento. “Com o uso das te-
las de computador e celular, as pessoas piscam me-
tade das vezes que deveriam piscar. Nesses casos, o 
tratamento consiste em ensinar o paciente a piscar 
corretamente e averiguar se os sintomas cessam. 
Se permanecer o problema, o oftalmologista deve-
rá prescrever colírios lubrificantes específicos ou até 
mesmo produtos ricos em Ômega 3, que aumentam 
a lubrificação dos olhos, da boca, e de todas as se-
creções do organismo”, explanou o especialista.

Catarata
A catarata pode ser uma herança genética, ou con-
sequência de viver mais tempo. “Acho que todo 
mundo que viver bastante terá. Uns precisam ope-
rar, porque o problema levou à baixa de visão, e 
outros não precisam porque continuam com uma 
visão útil. Pessoas mais jovens podem ser acometi-
das, mas, normalmente, a catarata aparece em tor-
no de 60 a 65 anos, ou até um pouco mais,” desta-
cou Dr. Sergio Fernandes. Com o avançar da idade, 
as fibras do cristalino aumentam de espessura e de 
diâmetro, evoluindo, em muitos casos, para a perda 
da transparência do cristalino.

Conjuntivite
Algumas conjuntivites são transmissíveis e outras 
não. Conjuntivites bacterianas e virais são trans-
missíveis. As alérgicas não passam para outras 
pessoas e o tratamento varia de acordo com a ori-
gem e tipo do problema. 

Durante a pandemia, algumas pessoas tiveram conjun-
tivite viral, mas, tratada e curada, não precisa nenhum 
cuidado especial, finalizou o diretor da SBO. 
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Além de oferecer produtos e serviços de qualidade, as 
empresas devem ter atenção às formas de divulgação 
do trabalho realizado, que deve ser adequado ao seu 
público consumidor. Raquel Abrantes, gerente de Ino-
vação e Soluções do Sebrae Rio, contextualiza que, an-
tigamente, a divulgação de uma empresa demandava 
gastos em meios de comunicação como rádio, TV e jor-
nais, modalidades que eram mais onerosas e, por conta 
disso, mais acessíveis a empresas maiores. 

“Porém, atualmente, essa exposição se tornou algo 
mais tangível, uma vez que as empresas acessam di-
versos mecanismos de exposição de produtos, mídias, 
canais de comercialização e informação. Diante disso, 
posso afirmar que as diferenças entre o marketing pra-
ticado pelas empresas de grande ou pequeno porte se 
restringe ao orçamento e a audiência pretendida, uma 
vez que as estratégias adotadas são bem semelhantes”, 
diferencia a especialista.

Entre as principais dificuldades para realizar 
ações de marketing, Raquel enumera aspectos 
como dificuldade de acompanhar mudanças de 
hábito dos consumidores e, por conta disso, ela-
borar estratégias e campanhas adequadas a es-
sas características, além de outros pontos. 

“Muitas vezes essas dificuldades são apresentadas por: 
indefinição do público-alvo adequada, falta de abor-
dagem simples e clara sobre a empresa e entrega ao 
cliente, equipes mal preparadas para o atendimento e 
vendas, não haver um acompanhamento de pós-venda 
e fidelização do cliente e jornada mercadológica e in-
correta do consumidor”, enumerou. 

Comunicação correta
O conteúdo dessas divulgações, de acordo com a es-
pecialista, deve ser voltado para gerar valor sobre o 
produto ou serviço para o seu público, que também 

Estratégias para entregar valor e satisfazer as 
necessidades dos clientes estão entre os aspectos 
a serem pensados nas ações de marketing

Mensagem 
assertiva
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Marketing

Por terem características diferentes de 
empresas que vendem produtos, as 
companhias de serviço devem ter atenção 
aos seguintes aspectos: 

• Conhecer bem o seu público (faça uma 
análise de mercado). Busque informações 
das dores, do que precisam, do que 
gostam e o que esperam;

• Transmita credibilidade. Demonstre que sua 
empresa é capaz de atender as demandas 
solicitadas melhor do que outra empresa;

• Tenha condições diferenciadas de preço, 
locais de atendimento e garantias;

• Use recursos visuais com demonstrações 
dos serviços.

deve ser pré-definido. “Todo trabalho deve estar centra-
do nas estratégias de promoção de negócios e conteú-
dos relevantes. Sendo assim, é importante conhecer bem 
o público-alvo e usar canais mais eficientes”, pontuou. 

Nesse contexto, o papel do líder deve estar no pen-
samento estratégico voltado para a divulgação dos 
produtos, serviços ou da marca em si. 

“O marketing foi criado para entregar valor, satisfa-
zer as necessidades e desejos mercadológicos para 
clientes e geração de lucro e competitividade para as 
empresas. Tudo isso, abrange um conjunto de conhe-
cimentos e estratégias focadas no produto ou serviço 
para o público. Acredito mais na capacidade do líder 
em pensar e repensar estrategicamente seus modelos 
de negócios e atuação do que no uso de sua imagem. 
Mas, existem casos que o líder se torna referência em 
outros ambiente, o que ultrapassa seu posicionamen-
to diante da marca da empresa, como Luiza Trajano e 
Abílio Diniz”, detalha Raquel Abrantes. 
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Fórum Trabalhista

No dia 26 de maio, o SESCON-RJ realizou o Fórum 
Trabalhista, no qual foram abordados os desafios, 
oportunidades e responsabilidades da contabilidade 
relacionadas ao FGTS, eSocial e informações de saúde 
e segurança do trabalho. A abertura do evento foi rea-
lizada pela diretora da entidade, Elis Castelo, e o presi-
dente Renato Mansur, que propôs aos presentes uma 
reflexão sobre a importância do associativismo e das 
ações realizadas pelo SESCON-RJ em prol do empre-
sariado contábil. 

Na primeira palestra do Fórum, o consultor de Saú-
de e Segurança do Trabalho (SST) Leandro Mota 
falou sobre os eventos da área no eSocial, cujo en-
vio passa a ser obrigatório em janeiro de 2023. Se-
gundo ele, o processo é a maior mudança do século 
para a área de SST. Para além do registro do exame 
admissional, o palestrante lembrou que há outras in-
formações do setor que devem ser cadastradas na pla-
taforma, além de outros impactos, como aumento da 
responsabilidade. No entanto, ele destacou que não há 
mudanças legislativas nesse contexto. 

Leandro explicou que o responsável geral pelo en-
vio das informações de SST é o empregador. “A in-
formação precisa ser idônea. O trabalhador precisa 
ter acesso, assim como os órgãos e o advogado do 
empregado”, destacou o palestrante. 

Em relação à obrigatoriedade, o especialista des-
tacou que a Norma Regulamentadora nº 1 aborda 
as tratativas sobre o tema, que são diferenciadas 
de acordo com o porte das empresas. O serviço 
também pode ser terceirizado, desde que feito 
por uma empresa especializada do setor.  Entre os 
principais desafios desse processo, Leandro desta-
cou a atualização das informações, já que o envio 
deve ser feito no mês subsequente, e a qualidade 
desses dados. 

“Os processos são um desafio porque é preciso con-
trole dos envios, por conta dos prazos, rotatividade 
nas empresas e mudanças de layout”, enumerou o 
especialista, acrescentando alguns dos itens de SST 
obrigatórios, como o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle 

O impacto da 
tecnologia na 
atividade contábil
Fórum Trabalhista trata dos desafios relacionados ao FGTS e saúde e segurança 
do trabalho e Fórum Societário reúne representantes do DREI e JUCERJA para 
falar sobre lei da liberdade econômica e livros societários e mercantis

Capa



Fórum Trabalhista

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), assim como 
dados relativos a afastamentos, insalubridade e be-
nefícios previdenciários, além dos eventos do eSocial 
obrigatórios dessa área. 

Ainda que a obrigatoriedade não tenha começado, 
Leandro pontuou que já é possível enviar essas infor-
mações pelo eSocial. “O prazo de janeiro se refere às 
previsões legais e punições”, esclareceu. 

“Há muitos empresários que não pensam na ges-
tão de SST, que traz resultados fantásticos, como 
produtividade, percepção de valorização pelo tra-
balhador. Até a imagem da empresa é melhorada”, 
ressaltou o palestrante. 

A diretora Elis Castelo contextualizou a participação 
dos profissionais contábeis em relação a essas infor-
mações. “Temos um papel completamente orientati-
vo, porque o empresário não tem noção. Precisamos 
ter conhecimento básico e parceiros da área de SST e 
tentar educa-los sobre a importância desses parcei-
ros, porque reduz o custo e respalda a preocupação 
da empresa na área”. 

FGTS Digital
A consultora trabalhista e previdenciária Jary Bar-
reto palestrou sobre o FGTS Digital, plataforma ge-
rida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), 
Ministério do Trabalho, eSocial e Caixa Econômica 
Federal. A ferramenta tem entre seus objetivos aper-
feiçoar a arrecadação e a prestação de informações aos 
trabalhadores e empregadores, assim como a apuração 
e lançamento dos recursos do FGTS. Ela substituirá Se-
fip, GRRF, entre outros procedimentos, usará as remu-
nerações declaradas no eSocial e será obrigatória para 
todos os empregadores obrigados a recolher o FGTS. 
Por conta disso, a palestrante ressaltou a importância 
da atenção com os envios para a plataforma. 

Entre os resultados esperados com o FGTS Digital, es-
tão a redução de custos operacionais, tarifas e guias 
junto aos bancos, digitalizar os serviços, garantir segu-
rança, integridade e confiabilidade das informações de 
recolhimento do FGTS, notificar os devedores automa-
ticamente, além de reduzir a postergação da contribui-
ção e o tempo de cobrança administrativa e judicial. 
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Renato Mansur na abertura 
do Fórum Trabalhista

Jary Barreto, Renato Mansur, Elis Castelo, Leandro Mota e Mauro Benevenuto 
no Fórum Trabalhista
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Jary destacou uma das principais mudanças que 
a plataforma terá: o uso do Pix como única mo-
dalidade de pagamento das guias do FGTS, o que 
demanda adequação das empresas para ade-
rirem ao meio de pagamento antes da adoção 
definitiva da nova plataforma. Além disso, a data 
do pagamento será alterada para o dia 20 do mês 
subsequente. Por ora, está previsto o início de uma 
fase de testes ainda em 2022. 

“As empresas terão acesso ao FGTS Digital com pos-
sibilidade de emissão simulada de guias, uma oportu-
nidade de conferir os dados de eventos como S-1200, 
S-2399 ou S-5003 declaradas ao eSocial para fazer 
ajustes, corrigir incidências e realizar ações de capaci-
tação nas empresas e com os empregados”, contextu-
alizou a palestrante. 

Em relação ao Sefip, ainda que ele migre para o FGTS 
Digital a partir da vigência da nova plataforma, Jary 
explicou que no mês imediatamente anterior à imple-
mentação, o processo será realizado no sistema ante-
rior, inclusive parcelamentos ou qualquer necessidade 
de pagamento ou retificação. 

Softwares de gestão
Ferramentas que podem auxiliar os profissionais de 
Departamento Pessoal também foram apresenta-
das ao longo do Fórum Trabalhista. Gilsivan Rios, da 
Thomson Reuters, falou sobre tecnologia, integração e 
otimização de tempo dos escritórios contábeis. Ele des-
tacou a importância da tecnologia ser uma aliada dessa 
área nas empresas.  Na apresentação, ele apresentou um 
software que permite a importação de dados pelo eSo-
cial, sem necessidade de cadastro manual, o que facilita 
o processo no cotidiano, em especial companhias com 
muitos empregados que precisam ser cadastrados. 

Para incluir novas admissões, a ferramenta também 
tem integração via portal do cliente, que acrescenta os 
dados diretamente da empresa, o que, além de agilizar 
processos como cálculo da folha, contribui positiva-
mente com o relacionamento com o cliente. Ainda está 
disponível um aplicativo que permite acompanhar as 
informações incluídas no site e recursos de inteligência 
artificial integrado ao whatsapp do cliente que permite 
gerar documentos como recibo de férias, relatórios ad-
missionais e recibo de pagamento. 

Palestrantes no Fórum Societário
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Delmarkes Alves, técnico de suporte da Nasajon, 
abordou as divergências entre DCTF Web e folha de 
pagamento. Ele observou o desenvolvimento de ferra-
mentas cada vez mais integradas com as obrigações 
acessórias. “Com o eSocial, vimos a oportunidade de 
fazer uma mais ampliada e robusta”, contextualizou. 

O palestrante explicou que o software enfileira os even-
tos de forma automatizada, com comandos diferentes 
de acordo com a periodicidade de cada evento. Ele 
enumerou as situações comuns entre o sistema de fo-
lha e o eSocial, como divergência com outras entidades 
e rejeições por erro no preenchimento. 

“É preciso estar atualizado com layouts, tabelas e infor-
mações para evitar esses casos e identificar a correção 
que precisa ser feita”, destacou, acrescentando que, no 
caso dos eventos de saúde e segurança do trabalho, a 
ferramenta é atualizada conforme os layouts do eSo-
cial, otimiza processos, importa o XML dos eventos da 
área e elimina o trabalho manual. 

“Busquem as ferramentas disponíveis e usem em todas 
as suas possibilidades. É uma dor educar o cliente para 

usá-la, mas vai passar. No escritório, precisamos ser 
mais analistas e as ferramentas estão aqui para isso”, 
pontuou Elis Castelo.

Impacto da Lei de Liberdade 
Econômica e registro de livros
As mudanças nos registros de livros mercantis e so-
cietários e o impacto da Lei de Liberdade Econômica 
no registro empresarial foram alguns dos temas tra-
tados no Fórum Societário, realizado no dia 30 de 
junho pelo SESCON-RJ em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Registro Empresarial (IBREmp). 

Após a abertura do evento, realizada pelo presidente 
Renato Mansur e o diretor Maurício da Luz, o presiden-
te do CRCRJ, Samir Nehme, destacou a frequência dos 
profissionais contábeis nas Juntas Comerciais. “O pro-
fissional da contabilidade é o maior usuário da Junta no 
Brasil inteiro. É importante essa discussão ser feita aqui, 
contribuindo para o fortalecimento dos sindicatos”. 

O presidente da JUCERJA, Sergio Romay, também este-
ve no Fórum. “A Junta apoia sempre o Fórum Societá-

Nivaldo Cleto, Henrique Cleto e André Santa Cruz receberam homenagens do SESCON-RJ



20

rio, em especial hoje. Que seja de pleno sucesso e que 
se repita, melhorando o ambiente de negócios do Rio 
de Janeiro”. 

Em seguida, o presidente do IBREmp, José Cerezoli, fa-
lou sobre as mudanças nos processos desses órgãos. 
“Para quem vê hoje, sabe o quanto mudou. Percebo 
uma transformação gigantesca nas Juntas, principal-
mente no registro digital. 

Mudanças e agilidade
No primeiro debate do dia, André Santa Cruz, di-
retor do Departamento Nacional de Registro Em-
presarial e Integração (DREI), abordou o panorama 
das medidas de simplificação adotadas desde 2019 
com a vigência da Lei da Liberdade Econômica. En-
tre as mudanças trazidas pela legislação, a possibili-
dade de advogados e contadores declararem auten-
ticidade de documento e dispensa do licenciamento 
para atividades de baixo risco. “Há um ranking de ati-
vidades dispensadas em municípios e estados, é uma 
competição saudável”, destacou o diretor. 

Porém, ele explicou que ainda há lugares no Brasil de-
salinhados com a nova legislação e que, por conta da 
falta de capilaridade para ações de fiscalização, foi cria-
da uma cartilha sobre o tema. Entre outras ações reali-
zadas, ele falou sobre a mudança no Código Civil para 

inclusão de atividades com um sócio, ainda que a sigla 
da empresa continue a ser LTDA. 

A previsão de registro automático e a transformação 
digital, segundo André, também agilizou o tempo de 
abertura das pessoas jurídicas. Ele também falou so-
bre a supressão da exigência de autorização prévia 
de órgão. “Uma coisa é o registro, outra é a autoriza-
ção prévia. O registro pode ser dado logo e a Junta 
ficaria aguardando a autorização. Os próprios órgãos 
gostaram muito porque simplificou a vida deles”, 
pontuou, acrescentando que hoje todas as Juntas do 
Brasil são digitais. 

Assinatura digital
O diretor do DREI também falou o uso de certifi-
cação digital nos últimos três anos. Com poucas 
pessoas dispondo do recurso no país, uma das al-
ternativas adotadas foi a implementação do Bio-
valid, no caso da JUCERJA. Posteriormente, com a 
Lei da Assinatura Eletrônica Avançada, a assinatu-
ra foi disseminada. 

Entre outras medidas implementadas, estão o uso 
de um sistema de balcão único nas Juntas Comer-
ciais, o que descentralizou a coleta de informa-
ções. André ainda falou sobre o Mapa de Empre-
sas (www.gov.br/mapadeempresas), site que reúne 

Paola Jacob tira dúvidas do 
público do Fórum Societário
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“A Lei da Liberdade Econômica deixou ainda mais 
claro que as partes têm autonomia, estabelecendo 
cláusulas adequadas a elas”, destacou a palestrante.

Cerezoli abordou aspectos de atenção além dos 
procedimentos da JUCERJA. “Deve-se tentar noti-
ficar, conseguir alvará e se resguardar para even-
tuais problemas. Para os advogados, é preciso to-
mar cuidado para eventuais problemas, mas fora 
da Junta”. 

Nivaldo Cleto, conselheiro do Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (CGI.br) e empresário contá-
bil, pontuou o esquecimento das cláusulas em 
caso de falecimento por parte dos empresários 
nos modelos do documento, que devem con-
templar esse conteúdo.

Nesse contexto, André Santa Cruz lembrou que, no 
caso de empresas com filiais, os procedimentos devem 
ser feitos na Junta Comercial do estado da matriz, que 
se comunica com a Junta do estado das filiais. 

O tema seguinte foi assinaturas digitais nas Jun-
tas, abordado por Nivaldo Cleto, José Cerezoli e 
Gabriel Voi, assistente da Secretaria Geral da JU-
CERJA. Cerezoli contextualizou que, anteriormente, 
documentos digitalizados e eletrônicos não eram 
equiparados juridicamente a documentos impressos, 
o que demandava o uso e armazenamento das duas 
versões. Nesse contexto, a disseminação das assina-
turas eletrônicas, como da plataforma gov.br, foi um 
recurso que auxiliou na digitalização dos processos. 

Nesse contexto, Cerezoli lembrou do cuidado que 
advogados e contadores devem ter ao assinar a 
declaração de autenticidade de documentos nes-
se formato. “Porque você se torna corresponsável. 
Deve-se conhecer bem as pessoas, pois há a cor-
responsabilidade por crime de falsidade ideológica 
e ter que responder por um eventual processo na 
OAB ou CRC”, alertou. 

Paola ainda lembrou os casos de colagem de assinatu-
ras, que é crime. O certo é assinar de próprio punho ou 
digitalmente. “O certo é encaminharmos para a Secre-
taria Geral para apuração”, destacou. 

informações como total de empresas abertas e 
tempo médio para conclusão do procedimento. 
Além disso, quadrimestralmente, é divulgado um 
boletim analítico dos dados. 

Transferência de cotas
Na apresentação seguinte, José Cerezoli e Paola 
Jacob, julgadora singular da JUCERJA, falaram so-
bre os procedimentos em caso de falecimento de 
um dos sócios de uma empresa. No geral, as cotas 
do sócio são liquidadas, com exceções: se os demais 
sócios quiserem acabar com a sociedade, se o contrato 
da companhia definir algo diferente disso, ou se regula 
a substituição, com a transferência das cotas. Caso se 
trate de uma sociedade com um sócio, é preciso um 
documento que aprove a transferência para eventuais 
herdeiros e a parte que cabe a cada um. Inventariantes 
também podem gerir a sociedade até que seja feita a 
partilha e sejam transferidas a quem se destina. 

No caso de mais de um sócio, Paola destacou a ne-
cessidade dos empresários deixarem previamente de-
finido a quem se destina as cotas em caso de morte, 
assim como o sistema de valoração das mesmas. Se a 
decisão for de extinção e estiver em contrato, não há 
contestação. “É preciso escrever de forma clara para os 
julgadores entenderem”, orientou. 
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Publicidade de documentos
Em seguida, Nivaldo Cleto falou sobre publica-
ção de documentos de Sociedades Anônimas de 
capital aberto. Para empresas desse tipo com fa-
turamento anual bruto de até R$ 78 milhões, atas 
societárias, balanços, atas de assembleias ordiná-
rias e extraordinárias, entre outros, podem ser di-
vulgados no site Central de Balanços (www.gov.br/
centraldebalancos). Cerca de seis mil empresas já 
registraram arquivos na página, que também dis-
ponibiliza recibo de publicação e QR Code para 
checar a disponibilidade. 

O último tópico do dia, livros societários e escri-
turários, foi apresentado por Renato Mansur, Ni-
valdo Cleto, Henrique Cleto, advogado, contador 
e vogal da JUCESP, e Sebastião Viana, da JUCERJA. 
Eles destacaram que, por mais que a digitalização 
dos livros seja uma mudança benéfica, a pontos 
a serem melhorados, como a impossibilidade de 
registrar documentos digitais em branco. Em São 
Paulo, o registro em papel ainda é permitido por 
conta dessa impossibilidade. 

Sobre os documentos físicos, Sebastião explicou 
que há falta de padrão nos livros, já que muitos são 
adquiridos em papelarias e estão em formatos ina-
dequados. A melhor alternativa, segundo ele, seria 
montar a publicação na empresa e encaderná-la. Ele 
ainda pontuou os motivos mais comuns para a au-
tenticação dos livros caírem em exigência, como a 
lacuna de função do administrador ou contador estar 
em branco, data do encerramento do exercício pro-
fissional, que não é mais necessária, livro sem CNPJ, 
erro na sequência de número de ordem e período de 
escrituração, assinatura do administrador atual com 
data antiga, entre outras causas. 

Outros pontos de atenção abordados foi atenção ao 
protocolo web, conferindo o interior do livro para lan-
çar a escrituração de acordo com o que consta no in-
terior do livro. O palestrante ainda destacou que a JU-
CERJA disponibiliza em seu site um manual para auxiliar 
nesse processo. 

Também durante o Fórum Societário, Maurício Janela, 
CEO da Global Opsi, também apresentou os serviços da 
empresa aos participantes. 

Gabriel Voi, José Cerezoli, Renato Mansur, André Santa Cruz, Nivaldo Cleto, Paola Jacob e Henrique Cleto na sede do SESCON-RJ
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Gerir processos é umas das formas de acompanhar a produtividade da 
empresa e identificar eventuais problemas

Alinhamento entre liderança e equipe, procedi-
mentos mapeados e indicadores de desempenho 
são fatores que contribuem para o bom desempe-
nho das empresas, que também devem construir 
processos para o cotidiano de tarefas. De acordo 
com Rosa Bernhoeft, especialista em liderança e ges-
tão de pessoas, a definição de processos ajuda os 
trabalhadores no direcionamento de energia e, para 
os líderes, pode ajudar na relação com a equipe e no 
desenvolvimento do trabalho como um todo. 

“Para a inovação de um determinado grupo, esses 
processos de inovação e criatividade, quando existe 
uma boa gestão pelo líder, pode estimular a reno-
vação dos processos e de recriação e reinvenção de 
muitas formas de fazer as coisas. Para isso, essa re-
lação com a equipe pode ser muito rica no sentido 

da troca, no crescimento do conjunto, da criação de 
conhecimento para a área e também serve para o 
acompanhamento de processos do ponto de vista 
individual”, explicou.

Tânia Zambon, especialista em comportamento 
humano e estrategista de negócios, avalia que 
gerir processos também traz uma visão geral dos 
assuntos da empresa, assim como permite que os 
colaboradores participem e opinem sobre cada si-
tuação. “Esse modelo de gestão é ágil, eficiente e 
interdisciplinar e, por isso, vem ganhando cada vez 
mais espaço e respaldo”, contextualiza.  Ela acres-
centa que, para os líderes, uma das preocupações 
comuns dessa posição, que é tornar as equipes 
produtivas e cumprir metas, podem ser supridas 
com processos claros e definidos.

Sob controle
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Gestão de Processos

Construção conjunta
A definição de como serão os processos, de acor-
do com Rosa, deve contar com a participação dos 
trabalhadores, já que eles conhecem o escopo da 
atividade e o fluxo das operações. Além disso, eles 
podem se sentir incomodados se a formatação não 
tiver sugestões deles ou dependerem de terceiros. 
“Tudo isso pode ser incorporado dentro de uma me-
todologia no desenho dos processos”. 

Segundo Tânia, compreender em detalhes as ações, 
que devem estar alinhadas com os valores da em-
presa, são pontos a serem pensados ao estabelecer 
os processos. Identificar a forma como a companhia 
lida com eles, estabelecer uma governança sobre o 
assunto, mapear os processos da companhia são ou-
tras iniciativas a serem feitas antes das ações volta-
das para a melhora dos mesmos. 

“Outra dica importante é pensar em métricas e indica-
dores para serem monitorados, de modo que o aper-
feiçoamento dos processos seja sempre baseados em 
dado, não em intuição”, destaca. 

Se as empresas não têm processos implementados, 
há também perdas por contribuições dos colabora-
dores que não são conhecidas coletivamente. “Caso 
a empresa ainda não tenha estabelecido processos, 
com certeza as pessoas estarão utilizando o seu saber 
individual e o seu saber coletivo e, com isso, podem es-
tar perdendo várias contribuições pelo fato de não ter 
um processo único que as pessoas possam seguir. Este 
mapeamento de processos e a definição do processo 
permitem que seja apresentado um sistema, uma ferra-
menta, que as pessoas consigam formatar por elas pró-
prias os seus fluxos, definindo seu e encaminhamentos 
dentro do sistema”, avalia Rosa.
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Participação da equipe
A conscientização das pessoas sobre a relevância dos 
processos é outro aspecto a ser trabalhado. “Foque 
nisso quanto a importância do novo fluxo de atividades 
e nos benefícios que essa mudança trará para a empresa 
e para os funcionários. É essencial que as equipes este-
jam engajadas com as mudanças”, sugeriu Tânia.

Para acompanhar essas tarefas, há ferramentas dispo-
níveis como um sistema SAP. Porém, Rosa pontua que 
outros aspectos devem fazer parte desse processo. “Te-
mos uma outra contrapartida em instrumentos a serem 
utilizados, que é uma parte educativa muito profunda, 
que traz um desafio de fazer as pessoas se alinharem e 
criarem uma mentalidade de processo”. 

Uma vez estabelecidas, essas ações devem ser revisa-
das periodicamente, já que as empresas são dinâmicas 
e os processos são baseados em regras, normas e polí-
ticas. “Ao revisar processos, conseguimos olhar desvios 
e rapidamente podemos corrigir o fluxo, a direção, as 
condições de operação para poder novamente retomar 
rumos e atividades. Por isso, é necessário revisar os pro-
cessos a cada ano e avaliar o quanto de contribuição eles 
tiveram na obtenção de resultados, na excelência dos re-
sultados e no alcance das metas”, explica Rosa. 

Mapeamento de desempenho
Além das tarefas, os indicadores de desempenho de-
finidos previamente também devem ser acompanha-
dos e ter métricas bases, relacionadas a aspectos como 
tempo, urgência da entrega, a quem se entrega, o nível 
de qualidade, além de custos relacionados à operação 
e outros pontos como demoras, emergências e urgên-
cias. “Isso deve ser definido com métricas muito obje-
tivas, mensurações possíveis e métricas aparentemente 
subjetivas, mas que serão medidas pela consequência 
de algumas decisões ou ações muito mais de pessoas e 
de relacionamentos”, detalha Rosa. 

Caso seja identificada uma variação negativa nos indi-
cadores, é preciso avaliar o impacto que uma eventual 
intervenção terá. “A intervenção quando encontramos 
variações negativas dentro do processo pode ser uma 
ação operacional que paralisa uma planta, uma ação 
que pode trazer um bloqueio para outras áreas segui-
rem”, contextualiza a especialista. “O tempo de inter-
venção para processos é muito relacionado à natureza 
e à importância estratégia de cada variação que esse 
processo tenha”, orienta Rosa. 

Tânia pontua que outras ações, como a cultura de re-
visão de metas, contribuem para reduzir números ne-
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gativos. “Quando a organização insere em sua cultura 
a revisão de metas e indicadores, as chances de al-
cançar os seus objetivos estratégicos são muito maio-
res. Além disto, também se torna mais fácil corrigir e 
evitar erros durante o trajeto. Por isso, a identificação 
de gargalos e variações negativas deve ser feita cons-
tantemente”. Ela destacou que, para identificar a razão 
de um resultado negativo, as empresas devem realizar 
ações como desenhar o seu processo e identificar a 
capacidade e demanda da companhia. 

No caso do mau desempenho ser causado por um 
dos colaboradores, é preciso identificar eventuais 
motivos para isso, como infraestrutura e treina-
mento, e conversar com a pessoa para entender a 
situação. “Se mesmo após isso for identificado que o 
problema está acontecendo devido a um funcionário, 
a melhor estratégia é usar o bom e velho feedback. É 
função do líder dar este retorno aos colaboradores, 
os encorajando a não repetir o erro e estimulando 
mudanças positivas”, orienta Tânia. 

Benefícios da gestão de processos
De acordo com Tânia Zambon, a gestão de processos 
traz vários benefícios para as empresas: 

• Concentrar esforços no que realmente importa;

• Maior conhecimento organizacional e otimização da 
gestão de competências;

• Aumento da precisão da tomada de decisão;

• Usar uma estratégia corporativa consistente;

• Maior simplicidade na determinação de requisitos, 
agilidade e flexibilidade das atividades;

• Melhora da integração entre os diferentes setores;

• Melhor aproveitamento do tempo;

• Monitoramento mais eficiente por meio de indicado-
res de desempenho.



28


