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Terceirizar processos
x terceirizar gestão

Terceirizar processos 

com empresas de BPO 

não signifi ca terceirizar 

responsabilidades 

inerentes aos gestores

Muitas empresas que 
procuram a terceiriza-
ção de processos nas 

áreas contábil, fi scal, fi nanceira 
e de folha de pagamento come-
tem o erro de delegar também a 
gestão dos riscos envolvidos na 
condução do negócio. Os pro-
cessos de outsourcing só ten-
dem ao sucesso quando existe 
o envolvimento, por completo, 
das duas partes: prestador de 
serviços e tomador. 

O prestador deve receber, 
por ocasião de sua contratação, 
o detalhamento de todos os 
processos a serem executados, 
o nível de complexidade e risco 
de cada operação para avaliar a 
capacidade técnica necessária 
dos profi ssionais que executa-
rão esta tarefa.

Já o tomador deve demons-
trar ao primeiro as regras 
detalhadas de seus negócios, 
processos já utilizados em sua 
empresa, fl uxos de informa-
ções e operações, os níveis de 
responsabilidades dos gesto-
res, riscos envolvidos em cada 
área e insucessos já vividos 
pela empresa. Com base nes-
sas informações, o prestador 
poderá ter um dimensiona-
mento claro do escopo dos 
serviços prestados e dos graus 
de responsabilidade de ambas 
as partes.

Quando a comunicação não 
ocorre com fl uidez, quando 
nem todas as informações 
são passadas e quando toda a 
responsabilidade pelo sucesso 
fi ca delegada a apenas uma 
das partes, a parceria deixa de 
ser transparente. Ela não se 
sustenta por um longo tempo 
e a empresa tomadora dos 
serviços acaba arcando com 
prejuízos relativos à perda 
de tempo, de informações e 
de pessoas-chaves na organi-
zação, além de troca de pro-
vedor e até mesmo prejuízos 
monetários por contingências 
ocorridas nos processos mal 
executados.

A companhia contratada 
para execução dos registros 
contábeis, fiscais, folha de 
pagamento e fi nanceiro deve 
ser encarada como um depar-
tamento da própria empresa 
contratante, de forma a haver 
integração plena da mesma 
maneira que se verifi ca nas 
organizações em que as ativi-
dades são desenvolvidas por 
equipes internas.

A grande vantagem da ter-
ceirização é o fato de ser o core 
business da empresa presta-
dora a prática dos registros e 
a permanente atualização das 
normas e legislação contábil fi scal 
e trabalhista, com o DNA para 
esta atividade. Porém, a fase de 
defi nição do contrato e das fun-
ções designadas a cada uma das 
partes exige extremo rigor.

(*) - É sócia da área de outsourcing 
da BDO, uma das Big 5 do setor de 

auditoria e consultoria.

Katia Abate (*)

A - Alimentação para Bebês
Durante o primeiro ano de vida do bebê a alimentação é um ponto que 
exige muita atenção. A partir dos seis meses, com o fi m da amamentação 
exclusiva e introdução de novos alimentos à dieta, as papinhas são os 
complementos mais indicados para atender as necessidades nutricionais 
do bebê. Para conciliar a necessidade de montar um cardápio equilibra-
do, levando em consideração a limitação de tempo e o deslocamento, 
o ‘curso livre a distância’ Preparo de Papinhas para Bebês, no formato 
WebTV, do Senac EAD, é a opção ideal para atender a necessidade dessas 
mamães.  O curso tem duração de 20 horas. No formato on-line e com 
curta carga horária, a capacitação é ideal para mães que não abrem mão 
da qualidade, mas que precisam de fl exibilidade no dia a dia. Inscrições 
e informações: (www.ead.senac.br/cursos-livres).

B - IPT Novos Talentos
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas abriu inscrições para selecionar 
candidatos para as 34 vagas do programa Novos Talentos. O objetivo 
do programa é apoiar as atividades de pesquisa e desenvolvimento de 
estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Oferece duas vagas 
para o mestrado e duas para o doutorado com bolsa integral; quatro va-
gas para o mestrado e quatro para o doutorado com bolsa suplementar; 
quatro vagas para o mestrado e quatro para o doutorado sem bolsas 
e, ainda, 14 vagas para o pós-doutorado sem bolsas. O programa está 
aberto a candidatos de instituições de ensino superior e institutos de 
pesquisa, brasileiros ou estrangeiros. Mais informações: (http://www.
ipt.br/trabalhe/novos_talentos/processo_seletivo/18-Novos%20Talen-
tos%20-%20Sele%C3%A7%C3%A3o%202017.htm).

C - Troca de Óleo 
Você não entende muito bem o que o acender e o apagar de luzes do 
painel do seu carro quer dizer quando o assunto é óleo? Não tem ideia 
de quando realizar a próxima troca e nem se está fazendo bem ou mal 
ao seu carro quando escolhe este ou aquele óleo? Então é hora de fi car 
tranquilo, pois o Sindicom lançou uma página na qual mulher ou homem, 
encontrará, em uma linguagem leve e dinâmica, respostas para todas as 
suas dúvidas, tendo fácil e rápido acesso a informações relevantes, além 
das dicas valiosas sempre à disposição. A página (www.facebook.com/
UseOleoCerto), explica as evoluções do mercado de óleo lubrifi cante, 
produto que, vale destacar, é a alma do motor. Verifi que.

D -  Bazar no Pinheiros
A AACD realiza amanhã (29), das 11h00 às 21h00, a primeira edição 
do Bazar Premium no Esporte Clube Pinheiros. Promovido com pro-

dutos nobres (novos e seminovos) doados à Instituição, no local será 
possível encontrar, por exemplo, vestidos doados por Ivete Sangalo, 
Eliana, sapatos da Patrícia Abravanel e grandes marcas como Prada, 
Dior, Chanel e Arezzo. O bazar conta com as curadoras Melissa Wilman 
Mesquita, esposa do Otavio Mesquita, e Ana Paula Seibert, esposa do 
Roberto Justus e dona da marca Galeria do Bikini, que também doou 
biquínis da sua marca para serem vendidos. O acesso será pela portaria 
da Rua Tucumã, nº 36 e o estacionamento, que será cobrado R$ 50 a 
parte, fi ca na Av. Faria Lima, nº 2378.

E - Soluções Urbanas
Especialistas nacionais e internacionais debaterão as soluções urba-
nas no encontro mais esperado do ano: o Summit Imobiliário, evento 
promovido pelo Secovi-SP que acontece em 4 de abril, no Rooftop 5 e 
Centro de Convenções, Instituto Tomie Ohtake. Liu Thai-Ker, autor do 
masterplan de Cingapura e considerado um dos maiores urbanistas do 
mundo, vai apresentar suas experiências no replanejamento de dezenas 
de grandes cidades na China; o indiano Manish Srivastava, professor de 
Columbia, vai falar da recuperação do mercado americano após a crise 
de 2008. Confi ra a programação e faça sua inscrição em (http://www.
secovi.com.br/cursos-e-eventos/summit-imobiliario-brasil-2017/2557) 
ou tel. 5591-1306.

F - Produtos Farmacêuticos
A crescente demanda do setor farmacêutico por profi ssionais qualifi cados 
levou a Interfarma a fazer uma parceria com a FAAP para a criação do 
curso de pós-graduação em “Gestão Estratégica de Produtos Farmacêu-
ticos”. Com três módulos e aulas ministradas às terças e quintas-feiras, 
das 19h10 às 22h45, o curso busca qualifi car o aluno para os principais 
desafi os do setor. O curso aborda temas das áreas de gestão e marketing 
aplicados à indústria farmacêutica, como cadeia de produção, regulamen-
tações, regras, análise de mercado, gestão de projetos, vendas, gestão 
fi nanceira, compliance, negociação, comunicação digital, e-commerce, 
inteligência competitiva, comportamento do mercado consumidor, 
entre outros. Mais informaçõres: (http://pos.faap.br/descricao/gestao-
estrategica-de-produtos-farmaceuticos/
538#tab-4).

G - Valor de Mercado 
O principal índice de ações do mercado brasileiro (Ibovespa) cresceu 
R$1 tri em valor de mercado, desde o início da operação Lava Jato, de 
acordo com estudo realizado pela CMA, empresa líder em sistemas de 
informações, análises e operações para o mercado fi nanceiro e de com-

modities. O estudo teve como base um período de 3 anos, comparando a 
data de início da operação Lava Jato (17/03/2014) até a última sexta-feira 
(17). De acordo com estudo, o Ibovespa teve um crescimento de 43%, 
com valor de mercado de 746 bilhões para 1 tri. O destaque fi ca para 
o setor fi nanceiro que contemplam a lista das 10 instituições que mais 
cresceram em valor de mercado no período analisado, e correspondem 
à 11% do crescimento no índice Ibov, sendo elas, Itauunibanco que au-
mentou R$ 58,3 bilhões, Bradesco com R$ 44,1 bilhões, Banco do Brasil 
com R$ 21 bilhões e BMF&Bovespa com R$ 16,7 bilhões.

H - Experiências Reais
A Knowe promove a palestra gratuita ‘Inovação, empreendedorismo e 
infl uência’, com Robinson Shiba, participante do programa Shark Tank 
Brasil e presidente do grupo TrendFoods (China in Box e Gendai), 
amanhã (29), a partir das 19h00, na Universidade Mackenzie. Com 
abordagem sobre empreendedorismo, reforçando aspectos de carreira 
e infl uência, a ideia é compartilhar com os participantes a experiência 
de Shiba em novos negócios, apresentando um conteúdo relevante para 
pessoas que tem interesse em se desenvolver no mercado corporativo 
e empreendedor. Além disso, com vasta experiência como headhunter, 
Bruno Negretti, CEO e Fundador da Knowe, compartilhará sobre como 
tomar melhores decisões ao longo da vida profi ssional. Pré-inscrições 
em: (http://bit.ly/knowe-mack). 

I - Investimento em Startups
A Bossa Nova Investimentos, liderada pelos empresários Pierre Schur-
mann e João Kepler, anuncia que o Grupo BMG adquiriu participação 
na empresa. A empresa tem mais de 150 startups no portfólio, sendo 
que com essa sociedade, a projeção para os próximos anos é atingir um 
número acima de mil aportes. Atualmente, o BMG tem três frentes de 
atuação em inovação e startups: as empresas Lendico – plataforma online 
de empréstimos – e BMG UpTech – investimentos em startups em fase 
inicial – e o programa BMG Digital Lab, que busca parcerias com startups 
em estágio avançado. Juntas, as organizações investirão mais de R$ 100 
milhões em startups nos estágios pre-seed e seed money (100 mil a 800 
mil por negócio). O Grupo BMG segue sua premissa de colocar o know 
how e a tradição que possui a favor de propostas inovadoras.

J - Campeonatos de Barismo 
A Associação Brasileira de Cafés Especiais informa que estão abertas as 
inscrições para as competições nacionais de barismo. Serão realizadas, 
este ano, as nonas edições dos Campeonatos Brasileiros de Latte Art, 
Cup Tasters e Coffee In Good Spirits e a sexta edição do Campeonato 
Brasileiro de Brewers Cup. Todas as etapas serão realizadas de 28 de 
abril a 1º de maio deste ano, em Varginha (MG), no Via Café Garden 
Shopping, e integram as ações do projeto setorial “Brazil. The Coffee Na-
tion”, desenvolvido em parceria com a Apex-Brasil. Estão disponibilizadas 
16 vagas para os campeonatos brasileiros de Latte Art, Brewers Cup e 
Coffee In Good Spirits e 20 vagas para o de Cup Tasters. Os campeões 
garantem classifi cação para os campeonatos mundiais, que ocorrerão 
entre os dias 13 e 15 de junho, em Budapeste. Inscrições: (http://bsca.
com.br/worldcoffeeevents.php). 

A - Alimentação para Bebês
Durante o primeiro ano de vida do bebê a alimentação é um ponto que 

dutos nobres (novos e seminovos) doados à Instituição, no local será 
possível encontrar, por exemplo, vestidos doados por Ivete Sangalo, 
Eliana sapatos da Patrícia Abravanel e grandes marcas como Prada
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PARTE DO IMPOSTO DE RENDA
PODE SER REVERTIDA PARA FUNDOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
O CRCSP incentiva a destinação de parte do Imposto de 

Renda para Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fumcad). No ano de entrega da declaração, os 
contribuintes pessoas físicas podem destinar até 3% do imposto 
devido, contribuindo com programas de assistência social. 
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1. No programa da Receita Federal, acesse a aba “Resumo 
da Declaração”, selecione “Doações Diretamente na Declaração 
– Estatuto da Criança e do Adolescente” e clique em “Novo”.

2. Clique na opção Estado e Município e faça sua escolha. 
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número para o campo “Valor” acima. Clique em “Ok”.
4. Após registrar a destinação, na aba “Imprimir”, selecione 

“Darf – Doações Diretamente na Declaração – Estatuto da 
Criança e do Adolescente”. Clique duas vezes no item que 
aparecer na tela, imprima a Darf e efetue o pagamento antes do 
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“A destinação solidária é uma das iniciativas mais importantes 
para contribuir com a continuidade do trabalho realizado pelas 
instituições e para a melhora da qualidade de vida da população", 
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CRCSP, Adriano Gilioli.
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“Ao orientarem seus clientes sobre essa destinação, os 
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milhares de crianças e adolescentes”, ressalta o presidente do 
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ANUIDADE 2017
Pague até 31 de março e

evite os acréscimos legais.

A afi rmação é do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto 
Kassab. Segundo ele, o governo não quer fazer intervenção 
e espera que haja uma solução de mercado para a empresa, 

que está em recuperação judicial.
“O governo está preparado para fazer intervenção, caso seja 

necessário, porque é uma obrigação”, disse Kassab ao sair do 
Ministério da Fazenda, após reunião com o ministro Henrique Mei-
relles, ontem (27) em Brasília, para avaliar o cenário econômico e 
o orçamento. “O governo não pode colocar recursos, por convicção 
e porque não tem. A ideia da MP é fechar o arcabouço jurídico que 
arredonda a intervenção. A Anatel está desde já preparada para 
fazer uma intervenção. Temos 2 mil municípios onde a Oi opera 
exclusivamente. Então, veja a responsabilidade do governo para 
que esses municípios não fi quem desamparados”, acrescentou.

Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 

Gilberto Kassab.

O mercado fi nanceiro reduziu, 
pela terceira vez consecutiva, a 
projeção para a infl ação este ano. 
A estimativa para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) passou de 4,15% 
para 4,12%, de acordo com o 
boletim Focus, uma publicação 
elaborada todas as semanas pelo 
Banco Central (BC), e divulgada 
às segundas-feiras.

A projeção para a infl ação 
este ano está abaixo do centro 
da meta, que é 4,5%. A meta 
tem ainda limite inferior de 3% 
e superior de 6%. Para 2018, a 
projeção segue em 4,5%. A pre-
visão de instituições fi nanceiras 
para o crescimento do PIB este 
ano foi ajustada de 0,48% para 

0,47%. Para o próximo ano, a 
estimativa foi mantida em 2,5%. 
Para o mercado fi nanceiro, a 
taxa Selic encerrará 2017 em 
9% ao ano. Para o fi nal de 2018, 
a expectativa permanece em 
8,50% ao ano. Atualmente, a 
Selic está em 12,25% ao ano. 

Quando o Copom aumenta 
a Selic, a meta é conter a de-
manda aquecida, e isso gera 
refl exos nos preços, porque 
juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupan-
ça. Quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação (ABr).

Para o mercado fi nanceiro, a taxa Selic encerrará

2017 em 9% ao ano.

O Conselho de Administra-
ção da Petrobras aprovou a 
recondução do presidente da 
estatal, Pedro Pullen Parente, 
para um mandato de dois anos 
no cargo. A recondução foi 
comunicada pela empresa ao 
mercado ontem (27).

Parente assumiu a presi-
dência da companhia em 31 
de maio do ano passado, em 
continuidade ao mandato do 
presidente anterior, Aldemir 
Bendine e agora, com a recon-
dução, iniciará mandato de 
dois anos.

De acordo com o comunicado, 
a Petrobras assegura que o pro-

cesso de recondução “seguiu as 
regras da Política de Indicação 
dos Membros do Conselho Fis-
cal, Conselho de Administração 
e Diretoria Executiva da Pe-
trobras, tendo sido renovadas 
as análises de integridade e 
do cumprimento dos demais 
requisitos da posição. 

O Comitê de Indicação, 
Remuneração e Sucessão do 
Conselho de Administração 
da Petrobras “avaliou toda a 
documentação pertinente e 
recomendou a aprovação do 
novo mandato ao Conselho de 
Administração da Companhia” 
(ABr). 
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Divulgação

Governo prepara MP com 
regras para intervenção na Oi

O governo está preparando uma medida provisória com regras para fazer a intervenção da empresa Oi, 
caso seja necessária

Kassab acrescentou que a medida provisória deve ser publicada 
nos próximos dias. O ministro explicou que se a empresa não 
conseguir a recuperação, o governo compulsoriamente precisa 
intervir. O Grupo Oi, que detém o maior número de clientes de 
telefonia fi xa do país, entrou com pedido de recuperação judicial 
em junho de 2016. A Oi acumulou R$ 65,4 bilhões em dívidas. 
Entre os credores da Oi fi gura a Anatel, a quem o grupo deve R$ 
20,2 bilhões em multas e pendências tributárias (ABr).

Mercado fi nanceiro reduz 
projeção para a infl ação

Parente é reconduzido 
para mandato de dois 

anos na Petrobras


