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O analista fi scal digital

A união de processos 

e produtos ou serviços 

tributários e fi scais 

com o objetivo de levar 

uma experiência mais 

harmônica e produtiva 

para os usuários é 

fundamental para 

criarmos uma nova 

jornada de suporte à 

conferência, apuração 

e geração de obrigações 

acessórias nos tempos 

atuais

Com a crise econômica, 
foi necessário adaptar-
se aos novos tempos, 

fazendo muito mais com me-
nos recursos. E do outro lado, 
um fi sco cada vez mais voraz 
com difi culdades fi nanceiras e 
utilizando tecnologias que per-
mitem a análise, cruzamento e 
auditoria dos dados dos contri-
buintes de uma forma muito 
mais rápida e abrangente.

Há alguns anos, temos visto a 
digitalização do fi sco, que, por 
meio do projeto SPED, criou 
versões digitais da Nota Fiscal 
e de suas escriturações, mu-
dando a forma em que os usu-
ários lidavam com suas obriga-
ções fi scais. As ferramentas de 
apoio ao usuário, por sua vez, 
também evoluíram.  Assim, o 
uso de técnicas que apoiem o 
mapeamento e o entendimento 
desses novos aspectos de fun-
cionamento das áreas fi scais é 
indispensável para obtermos 
ganhos de escala e excelência 
no atendimento ao fi sco.

Para isso, o mapeamento da 
jornada do usuário é uma ferra-
menta que ajuda a colocarmos 
os usuários no centro das solu-

ções, contando sua trajetória 
a outros envolvidos, sejam 
desenvolvedores de soluções, 
consultores e até mesmo pa-
trocinadores de projeto

Em linhas gerais, na jornada 
é possível identifi car todos os 
canais de contato, as emoções, 
oportunidades de melhorias 
e os problemas. O mapa é 
uma organização gráfi ca das 
atividades e experiências do 
usuário ao longo da utilização 
dos produtos e serviços.

Para a montagem de uma jor-
nada fi scal para a área usuária 
é possível ainda mensurarmos 
tempos de realização de ativi-
dades, questões de usabilida-
de, riscos e exposição fi scal, 
bem como o grau de aderência 
dos produtos e serviços. 

Com o mapa montado, 
sessões de colaboração são 
realizadas permitindo iden-
tifi car melhorias processuais 
e, ou, sistêmicas. A sua forma 
gráfi ca facilita a visualização e 
gera insights de melhorias por 
todos os envolvidos.

Em tempos digitais e com um 
fi sco cada vez mais automati-
zado e sedento por receitas, 
as áreas fi scais precisam de 
processos e sistemas focados 
em suas fi nalidades, assim os 
usuários são liberados para 
atividades mais estratégicas 
visando a ganhos fi scais e tri-
butários diretos e indiretos.

Fornecer ferramentas que 
identifi quem ganhos operacio-
nais em sistemas ou processos 
e que coloquem o analista fi scal 
no contexto do mundo digital 
é parte importante para tornar 
as companhias mais competiti-
vas, enxutas e efi cientes.

(*) É gestor de Customer Experience 
da SONDA, maior companhia latino-

americana de soluções e serviços de 
tecnologia.

Alex Marin Silva (*)

News@TI
Blog de notícias sobre eletricidade

@A Reymaster Materiais Elétricos lançou em seu site um blog cujo 
espaço é voltado para a divulgação de notícias e artigos educa-

cionais sobre a temática eletricidade, além de informações sobre a 
empresa e seus produtos. “O blog concentra artigos e curiosidades 
sobre diversos temas que envolvem o dia a dia dos profi ssionais e 
estudantes do setor elétrico. Além disso, contribuiu para a comu-
nicação da empresa com seus clientes, através de notícias sobre 
produtos e serviços ofertados”, explica o diretor Marco Stoppa. O 
blog é atualizado semanalmente com posts de linguagem simples, 
objetiva e dinâmica. O link para acesso é  www.reymaster.com.br/
blog-reymaster.

Telit e Yokogawa anunciam
nova arquitetura IIoT

@A Telit, líder global em Internet das Coisas, anuncia parceria com 
a Yokogawa, empresa especializada em automação industrial. 

Ambas trazem para o mundo nova arquitetura IIoT, com o objetivo de 
impulsionar o modelo de negócios da Yokogawa para um futuro cada 
vez mais conectado. A junção do portfolio de módulos tecnológicos 
da Telit com os produtos da Yokogawa como instrumentos analíticos, 
dispositivos e outras soluções industriais, poderá trazer novos valores 
para os clientes (www.telit.com).

Recuperação de carrinhos abandonados no 
e-commerce

@Além de atrair e fi delizar novos clientes diariamente, outro desejo 
de todo empreendedor que comanda uma loja virtual é recuperar 

todos os carrinhos abandonados no e-commerce, seja qual for o moti-
vo, não é mesmo? Foi justamente para tentar solucionar essa questão 
que Felipe Rodrigues, multiempreendedor de 29 anos, criou a Enviou 
(www.enviou.com.br), startup que reúne soluções em e-mail marketing 
e recuperação de carrinhos abandonados com foco em operações de 
e-commerce. De acordo com Rodrigues, o primeiro ano de operações 
da Enviou foi 2016. E, apesar deste ter sido um ano complicado para 
muitas empresas, o empreendedor está satisfeito com os resultados 
alcançados até o momento. Foram mais de R$ 3 milhões em recuperação 
de carrinhos no período. “O número é considerado alto, uma vez 70% 
dos consumidores chegam a escolher produtos e colocar no carrinho, 
mas não concluem a compra. Além disso, o mercado em geral alcança, 
em termos de recuperação de carrinhos, números em torno de 5% a 25 
% disso”, explica. A expectativa é de que 2017 seja um ano ainda mais 
positivo, com crescimento de 30% nas operações da Enviou (www.
enviou.com.br).

TCL lança primeira Smart TV 4K com botão 
exclusivo Globo Play

@A TCL, marca líder mundial em fabricação de televisores, anuncia 
o lançamento da P2 Ultra HD, série de nova geração de TVs 4K 

com múltiplos upgrades e novas funções. Esse é o primeiro grande 
lançamento da marca no Brasil, que realizou em meados de 2016 uma 
joint venture com a brasileira SEMP, conhecida como a primeira em-
presa a produzir um televisor no Brasil e uma das maiores empresas 
de eletrônicos do país. A grande novidade é o botão exclusivo Globo 
Play, que permite ao usuário acessar a homepage do aplicativo de 
vídeos da Globo com um simples toque no controle remoto. O botão 
funciona como uma espécie de atalho, tornando a navegação mais 
simples e facilitando o acesso a diversos conteúdos, como novelas, 
séries, realities e programas jornalísticos da Globo. Nas TVs com esta 
tecnologia também será possível acessar as séries da Globo em 4K, a 
ultra-alta-defi nição. “Não teremos apenas o aplicativo embarcado na 
televisão, mas vamos ser a primeira empresa a ter a tecla no controle 
remoto, o que faz muita diferença para o conforto do usuário. Somos 
pioneiros nesse sentido e estamos muito animados com essa parce-
ria, levando em conta que a Globo é uma emissora que todo mundo 
conhece”, explica Ricardo Freitas, presidente da SEMP TCL.

Na virada da década, a febre 
das startups tomou conta 
do Brasil. Unir tecnologia 
com serviços que facilitam a 
vida das pessoas tornou-se o 
objetivo principal de muitos 
empreendedores. Foi aí que 
um ambiente profi ssional mais 
descontraído e com ares de 
"trabalho sem sair de casa" 
ganhou espaço e começou a 
chamar a atenção dos jovens 
no mercado de trabalho. Esse 
ambiente diferenciado, que 
unia a satisfação de trabalhar 
em algo novo com um mo-
delo de negócio disruptivo e 
desafi ador era um diferencial que as empresas ofereciam, até 
deixar de ser.

Agora, todas essas características interessantes ao trabalhador 
se tornaram pré-requisito para empresas que querem manter 
funcionários valiosos no seu time e cresceram no mercado, 
sobretudo o de tecnologia e comunicação.

A Sociedade Americana de Designers de Interiores (American 
Society of Interior Designers) publicou, recentemente, pesqui-
sa que constata que ter um ambiente de trabalho satisfatório 
é a terceira maior preocupação dos funcionários (21%), após 
benefi cios (22%) e bons salários (62%).

Profi ssionais talentosos não se contentam mais em ter ape-
nas um ambiente profi ssional com ferramentas próprias para a 
realização do trabalho e um bom salário. Mais do que ser capaz 
de executar suas funções, o profi ssional precisa sentir que está 
fazendo um trabalho signifi cativo ao mesmo tempo em que 
explora seu potencial enquanto pessoa e profi ssional.

Dessa maneira, o mercado de startups se torna muito mais 
atraente do que grandes empresas. Startups são empreen-

dimentos que já nasceram 
em um ambiente digital e 
entendem as necessidades 
pessoais e profi ssionais dos 
funcionários que trabalham 
nas mesmas.

Salas de descompressão, 
“cochilódromos”, salas de 
jogos e outros mimos cada 
vez mais se tornam ambien-
tes comuns em startups e 
empresas, tudo para conferir 
aos funcionários um local 
mais aconchegante e com-
pensador. Dessa maneira, 
a empresa pode reter os 
funcionários valiosos ao 

mesmo tempo em que atrai o interesse do mercado de tra-
balho. Com grande quantidade de candidatos interessados 
na empresa, a qualidade dos profissionais contratados só 
tende a crescer.

Para medir esse cenário, foi criado o prêmio Great Places To 
Work, que funciona como um indicativo a empresas que têm 
um cuidado maior com a felicidade dos funcionários que atuam 
na companhia.

Daqui para frente, a preocupação com o bem estar dos fun-
cionários só tende a crescer. Com a crise econômica pela qual 
o Brasil atravessa, a necessidade de reduzir gastos fez com 
que as empresas retivessem apenas os funcionários que eram 
necessários para a empresa. Com o fi m dessa crise, as empre-
sas voltarão a contratar, mas agora visando talentos, que não 
aceitarão menos do que um ótimo ambiente de trabalho que os 
permita crescer e conduzir um trabalho signifi cativo.

(Fonte: Christian de Cico, engenheiro de produção com foco em otimização de 
processos e redução de custos, fundou o Arquivei inicialmente para resolver 

problemas contábeis e fi scais de sua construtora civil).

Infraestrutura acolhedora atrai talentos e ajuda 
no crescimento de empresas e startups

Os contribuintes terão até 28 de abril para 
entregar a Declaração Anual do Imposto sobre 
a Renda da Pessoa Física referente a 2016. Para 
ajudar a esclarecer dúvidas de preenchimento 
da declaração, a Órama realizará um programa 
ao vivo no Facebook, no dia 7/4, às 10h15. O 
programa será apresentado pela consultora 
de investimentos da Órama, Sandra Blanco, 
e contará com a colaboração do professor 
Douglas Bastos Rodrigues, da Unicarioca. 
Os internautas poderão participar, fazendo 
perguntas online.

O programa Falando de Investimentos é 
transmitido ao vivo pelo Facebook da Órama 

toda sexta-feira, às 10h15, e comandado por 
Sandra Blanco, que acumula grande experi-
ência no mercado fi nanceiro e orienta investi-
dores como consultora de valores mobiliários 
autorizada pela CVM desde 2004. O convidado 
da semana, Douglas Bastos Rodrigues, é 
mestre em Administração, possui MBA em 
Gestão de Negócios e bacharel em Contábeis 
e Administração. É professor de graduação 
e pós-graduação, palestrante e instrutor na 
área de business plan e compliance. Também 
é sócio da Dbusiness Consultoria, empresa com 
foco em auditorias, compliance, engenharia 
fi nanceira e otimização de processos.

Além do programa ao vivo no Facebook, a 
Órama disponibiliza conteúdo sobre o tema 
para clientes e não clientes da plataforma de 
investimentos.

- Com o número cada vez maior de inves-
tidores no Brasil, cresceu também o número 
de pessoas que buscam informações sobre a 
declaração do IR. Uma das nossas principais 
preocupações é, justamente, democratizar a 
informação, descomplicar o processo e facili-
tar a vida dos investidores. Queremos que o 
contribuinte entenda o que deve ser feito. O 
IR não precisa ser traumático - afi rma o CEO 
da Órama, Habib Nascif.

Imposto de Renda: Órama ensina como 
declarar investimentos ao vivo no Facebook

Sérgio Junqueira (*)
 

Diante de seu papel de 
destaque como elemen-
to que agrega valor às 

atividades de uma organização, 
a TI possui tanta responsabi-
lidade quanto as outras áreas 
direta ou indiretamente ligadas 
à cadeia. Desta forma, também 
deve implementar a governan-
ça, cujos investimentos são mais 
abrangentes, pois afetam a or-
ganização como um todo e não 
apenas setores específi cos.

 
Embora seja possível classifi car facilmente os investimentos de 

forma a avaliá-los como custos agregados aos produtos ou como 
despesas vinculadas aos processos de apoio, a governança de TI 
exige a transparência dos gastos e mensuração dos resultados. 
Não é mais permitida a fé cega na mágica da tecnologia e a crença 
absoluta na melhoria dos resultados simplesmente pelo fato de 
serem utilizadas tecnologias avançadas. Tal como qualquer outra, 
as áreas de tecnologia precisam apresentar resultados de forma 
clara e inequívoca.

 
A máxima de que “a TI é o negócio e o negócio é a TI” deve ser 

compreendida não como uma declaração orgulhosa e atestado da 
importância quase sobrenatural da tecnologia. Isto é uma meta, 
um compromisso e uma obrigação de alinhamento à estratégia 
com a obtenção de resultados. No entanto, observa-se que os 
problemas mais citados entre os gestores da área estão relacio-
nados a três fatores principais: gerir a TI como uma empresa; 
desenvolver uma rede de parceiros e fornecedores confi áveis e 
cumprir prazos com a organização.

 

Por que a área de TI deve estar 
atenta às práticas de governança?
Utilizada em larga escala e presente em quaisquer áreas de uma organização, a TI deve, 
necessariamente, ser alvo de governança

Estes três pontos mostram claramente que a grande preocu-
pação é com a gestão que leva a governança a um patamar vital. 
Através dela, o profi ssional tem controle sobre os seus principais 
objetivos, utilizando indicadores e tomando ações diretamente 
relacionadas ao cumprimento dos mesmos. A preocupação dever 
ser tanto com os objetivos de sua área como com os vinculados 
à estratégia da organização. De fato, a TI deve ser medida pelo 
valor agregado aos fi ns de qualquer empresa.

 
Embora as organizações dependam fundamentalmente das áreas 

de TI, conseguir verba para projetos que não estejam alinhados 
com a estratégia e objetivos da organização torna-se praticamente 
impossível. A TI deve implementar ações que primem por um 
alinhamento do setor com as diretrizes e objetivos da empresa. 
Não deve tratar apenas dos aspectos operacionais, mas também 
manter foco nas questões legais, normas e regulamentações 
obrigatórias relativas às atividades de seus clientes. Os padrões 
e relacionamentos devem ser construídos de forma estruturada, 
envolvendo os profi ssionais técnicos, diretores, gestores e usuá-
rios. Assim, com o envolvimento de todos, é possível minimizar 
riscos e obter maior produtividade.

 
Entre os vários desafi os da TI, a implementação da governança 

talvez seja o mais importante. A transparência da apresentação dos 
resultados só gera fatores positivos. Mesmo quando fi cam abaixo 
do esperado, os indicadores bem defi nidos mostram o que deu 
errado e quais devem ser as medidas corretivas. Acima de qualquer 
outro aspecto, a apresentação de números reais e sem máscaras 
gera confi ança e permite um alinhamento cada vez maior com a 
alta gestão e a estratégia da organização. A governança de TI é 
o melhor caminho, e não o menor, para a obtenção de resultados 
perenes e sólidos, visando uma organização mais estruturada e 
produtiva no que diz respeito ao uso da tecnologia.

(*) É diretor de Backoffi ce de Desenvolvimento
de Produtos do Grupo Senior Solution.

Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF n° 05.054.358/0001-10

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas de Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial, ficam convocados a comparecerem 
em sua sede social, na Alameda Ribeirão Preto n° 401, 1° andar, parte, Bela Vista, São Paulo, no dia 25/04/2017 às 
10:00 horas, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
1) Exame, discussão e votação das contas e demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2016. 2) 
Eleição do Conselho de Administração. 3) Remuneração dos Administradores. 4). Outros assuntos de interesse social. 
São Paulo, 05 de abril de 2017. Henry Maksoud Neto - Presidente do Conselho de Administração. (06, 07 e 08/04/2017)

HM Hotéis e Turismo S/A
CNPJ/MF n° 47.396.635/0001-13

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas de HM Hotéis e Turismo S/A, ficam convocados a comparecerem em sua sede social, na Rua São Carlos do Pinhal 
n° 424, 1° andar, Bela Vista, São Paulo, no dia 28/04/2017 às 10:00 horas, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação das contas e demonstrações financeiras 
do exercício social findo em 31/12/2016. 2) Eleição dos membros da diretoria. 3) Remuneração dos Administradores. 4) Outros 
assuntos de interesse social. São Paulo, 05 abril de 2017. Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente. (06, 07 e 08/04/2017)


