Propriedade Rural
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Vai de 17 de agosto a 30 de
setembro o prazo para entregar a
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural referente
ao exercício 2020. Entre as regras
para o preenchimento, estão informações sobre a obrigatoriedade de
apresentação, documentação, forma
de elaboração, apuração do ITR, informações ambientais, apresentação
depois do prazo e retificação. A CNA
disponibilizou informações por meio
do site (www.cnabrasil.org.br).

Quinta-feira,
06 de agosto de 2020
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mudança poderá ser realizada até abril de 2021
Lucas Ribeiro,
consultor tributarista e
sócio-diretor da ROIT.

Quase 2 milhões
de empresas
devem migrar
de regime com a
nova Reforma
Tributária
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Ainda que gradativamente as
empresas estejam retomando
suas atividades, muitas seguem
em home office e têm planos
de manter suas operações a
distância quando a pandemia
terminar
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O uso da assinatura digital e eletrônica
nos processos de RH

Negócios em Pauta

N

este cenário, os pedidos de férias,
aceite de banco de horas e de folha de
ponto e admissões e demissões não podem
parar. E como é que ficam as assinaturas
destes documentos?
Na Certisign, a maior Autoridade
Certificadora do Brasil, a tramitação e
assinatura da documentação dos colaboradores está 100% digital. A empresa,
que é especialista em identificação digital, já tinha cerca de 80% dos processos
online. Com a Covid-19, rapidamente, os
demais 20% migraram para o eletrônico
também.
"Já estávamos neste processo de migrar
a tramitação dos documentos de RH para o
digital. Como alguns deles envolvem, além de
mudança de cultura, um alinhamento com o
sindicato, nós começamos com a assinatura da
folha de ponto e gradativamente expandimos
para os demais.
Hoje, posso dizer que todos os documentos referentes à administração pessoal
estão no formato eletrônico e, com isso,
ganhamos agilidade nos processos e reduzimos custos", explica Mario Sampaio,
Gerente de RH da Certisign. A formalização,
ou aceite, das atividades de administração
pessoal é realizada por meio da assinatura
digital proveniente, neste caso, de um
Certificado Corporativo.
Todas as informações foram sistematizadas em plataformas desenvolvidas
internamente. "Para solicitar as férias,
por exemplo, o colaborador acessa o sis-

Treinamento para Gamers

tema, preenche as informações e assina
o pedido. O gestor recebe a solicitação
e autoriza. No mesmo momento, o RH
checa as informações e programa o período de descanso. Pronto. O colaborador
recebe o retorno, bem como o recibo
de férias, de maneira online, e assina
digitalmente".
Com a migração destes processos para
o eletrônico, a Certisign estima já ter economizado mais de 21 mil folhas de papel
e, ainda, reduziu o tempo da tramitação
de 5 dias para 3. "Há um outro ganho:
o de organização da informação. Como
tudo é realizado eletronicamente, temos
a rastreabilidade e rápido acesso aos dados". Na contramão de muitas empresas,
a Certisign, mesmo durante a pandemia,
está contratando colaboradores.
"O processo de admissão a distância
funciona da seguinte maneira: o candidato envia a documentação digitalizada
e assina eletronicamente o contrato pelo
Portal de Assinaturas, plataforma que
comercializamos e também usamos internamente, na qual é possível formalizar
qualquer tipo de documento, sem papel
e sem caneta".

Redução de estresse entre anjos e startups
Muitas vezes a cobrança exagerada por resultados ou palpites que nem
sempre estão condizentes com a realidade do negócio, leva investidores
em startups a adotar formas de abordagem totalmente contrárias a um
tipo de parceiro que o mercado convencionou chamar de ‘anjo’. Por
outro lado, por mais angelical que seja, paciência tem limite e a falta
de respostas claras por parte dos executivos que estão à frente do empreendimento investido pode acabar levando a atritos sérios. Diante da
clara necessidade de equilíbrio nessa relação, começa a ganhar força no
mercado a figura do intermediador de investimento anjo.

Desenvolvedor de aplicativo
Segundo o relatório Estado de Serviços Móveis, elaborado pela
consultoria especializada em dados sobre aplicativos para dispositivos
móveis App Annie, em 2018, o brasileiro passava mais de três horas
por dia usando o celular. Essa média colocou o país em 5º lugar no
ranking global de tempo despendido com esse aparelho. Isso comprova
que, com o alto número de aplicativos e acessos, quando você insere
sua empresa na era digital, provavelmente ganhará muito mais espaço
no mercado.

A assinatura digital é proveniente do
uso de um Certificado Digital ICP-Brasil
ou Corporativo. No caso dos processos de
RH da Certisign, trata-se de uma assinatura
digital resultante do uso de um Certificado
Corporativo, que é emitido pela própria
empresa aos seus colaboradores.
Ele pode ser usado para a assinatura de
documentos internos, envio de e-mails e
para a identificação segura nos sistemas
da empresa.
"O Certificado Corporativo, em resumo, é o RG do colaborador dentro da
organização". Já a assinatura eletrônica,
usada pela Certisign na formalização do
contrato de trabalho, é gerada a partir da
grafia de uma assinatura na tela de um
dispositivo (computador, celular e tablet)
e tem eficácia probatória de acordo com as
evidências colhidas, como a geolocalização,
voz, imagem, entre outros critérios.
Todas as soluções e infraestrutura
tecnológica utilizadas na digitalização da
área de RH são provenientes da própria
companhia e podem ser replicadas em
corporações de todos os tamanhos e segmentos. Fonte e mais informações: (www.
certisign.com.br).

Técnicas e ferramentas de trabalho
Vivemos em uma época que o conhecimento e desenvolvimento em todas
as áreas cresce em ritmo exponencial. Passamos do analógico ao digital em
menos de uma geração. Muitos negócios, profissões e mesmo atividades
corriqueiras ganharam novos contornos e formas. Com as mudanças, várias
oportunidades se abrem e se faz necessário a constante atualização do
conhecimento de forma geral. Estar atualizado com as tendências de produtos e serviços hoje é um desafio. Todo este contexto afeta o desempenho
profissional de todos, seja nos conceitos, técnicas, ferramentas, meios de
comunicação e compartilhamento do conhecimento.

Para informações sobre o

MERCADO
FINANCEIRO
faça a leitura do
QR Code com seu celular

A Wizard by Pearson, maior rede de escolas de idiomas
do mundo, vai oferecer para vencedores de um concurso
cultural mentoria e treinamento para jogadores de TFT
com os influenciadores do universo. Os gamers que quiserem participar têm até o próximo dia 10 para responder a
pergunta: "Por que eu devo ser escolhido para me tornar
uma lenda do TFT?" A frase precisa ser postada no Twitter,
utilizando a #TFTLegendsByWizard, ou no site: (http://
Leia a coluna
www.wizard.com.br/tft-legends-wizard).
completa na página 3
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Tendências de consumo é tema de webinário
da FecomercioSP

@

Hoje (6), às 14h, convidados e especialistas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado
de São Paulo (FecomercioSP) analisam o comportamento
do consumidor durante a pandemia, as tendências para
os próximos meses e como os empreendedores podem se
adaptar, ocupar e aproveitar os novos espaços de vendas
e interação que se apresentam. O webinário conta com
as participações da presidente do Retail Design Institute
Brasil (RDI), Anelise Campoi; do diretor do Sindicato das
Empresas de Administração no Estado de São Paulo (Sindaesp), Alessandro Reis; e do economista Thiago Carvalho,
assessor da FecomercioSP. O webinário será transmitido
pelo canal da Federação no YouTube: fecomerciosp.
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Empreendedorismo
EMPLOYEE
EXPERIENCE E
INTELIGÊNCIA
HUMANA
CORPORATIVA:
AS NOVAS
FERRAMENTAS
PARA O RH DAS
ORGANIZAÇÕES!

Por Lívio Giosa e Augusto Roque
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