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NEGÓCIOS CORPORATIVOS

Empresa de gestão contábil de São 
Bernardo instala !ilial em Caxias do Sul
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Fundada há 15 anos em São Bernardo 
do Campo, a Tactus Gestão Contábil 
inaugurou neste mês a sua unidade 
gaúcha em Caxias do Sul. O objetivo
é atender a demanda resultante da 
conquista de novos clientes de diversas 
localidades do País. O diretor comercial 
da empresa, Anderson Hernandes, conta 
mais detalhes sobre a atuação da Tactus
no Estado e os projetos de expansão 
previstos para os próximos anos

Hernandes informa que 
unidade vai atender 
novos clientes 

JC Contabilidade - Por que a Tactus Ges-
tão Contábil, de São Bernardo do Campo, 
resolveu abrir uma filial em Caxias do Sul?

Anderson Hernandes - A Tactus atende, há 
alguns anos, a diversas empresas que possuem 
filiais ou até mesmo matriz no estado de São 
Paulo. Por interesse de alguns clientes, passamos 
a oferecer também os serviços contábeis na cida-
de de Caxias do Sul e notamos a necessidade de 
instalar uma filial para facilitar o atendimento 
desses clientes.

 Contabilidade - Quais são as expectativas 
da empresa com relação à filial?

Hernandes - Por atuarmos há 15 anos em um 
estado de grandes oportunidades e alta exigência 
de capacitação profissional como São Paulo, en-
tendemos que estamos preparados para oferecer 
serviços e qualidade diferenciada para empresas 
gaúchas. Assim, nossas expectativas são muito 
boas em relação ao nosso objetivo de expansão.

 Contabilidade - Quais clientes a empresa 
atende atualmente? Quais são gaúchos?

Hernandes - Dos nossos clientes gaúchos, 
atendemos empresas como Utimil, Tedesco e 
Eletroforja.

Contabilidade - Em que áreas a Tactus 
atua?

Hernandes - Gestão Contábil, Fiscal e Traba-
lhista, Legalização e Jurídica. Dispomos de uma 
área diferenciada que chama-se Tactus Inteligên-
cia. Essa área é composta de uma equipe multidis-
ciplinar, com profissionais das áreas contábil, fiscal 
e trabalhista em um único departamento.

Contabilidade - Quem são os profissionais 
que trabalham na empresa?

Hernandes - Temos uma equipe de 40 profis-
sionais, sendo os sócios Anderson Hernandes, di-
retor comercial; Mayra Fernanda, gerente de 
relacionamento; Josafá Nunes, gerente técnico; e 
Jefferson Hernandes, gestor de projetos.

Contabilidade - Quais os planos de expan-
são para os próximos anos?

Hernandes � Abrir duas filiais em 2010 e duas �
em 2011.

 Contabilidade - Quanto à parceria for-
mada com a empresa fluminense Alterdata 
Software, quais são os objetivos?

Hernandes - A Alterdata é uma parceira estra-
tégica com mais de 800 funcionários e filiais em 
todo o Brasil. Eles promovem seminários sobre 
temas tributários e fechamos uma parceria para 
a realização de seminários em conjunto. Isso dá 
visibilidade à Tactus e amplia as oportunidades 
de atender a empresas que buscam contratar 
nossos serviços.

Contabilidade - Como a Tactus avalia o 
ano de 2009 para a contabilidade? Quais 
foram os principais acontecimentos rela-
cionados ao setor?

Hernandes � O ano de 2009 foi de transi-
ção e profissionalização. Notamos que houve 
uma valorização de empresas com ênfase em 
qualidade, na qual somos certificados pela ISO 
9001:2008. Também o governo tem fechado o 
cerco às empresas com cruzamentos de informa-
ções tributárias e o Sped. Assim, o mercado tem 
valorizado empresas preparadas para atender  a 
essa necessidade de mercado. Estamos fechando 
2009 com um crescimento de 40% em um ano em 
que muito se falou de �crise�, que em nosso caso 
passou muito longe.Professores da Fipeca!i lançam livro sobre controle gerencial

Os professores da Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras
(Fipecafi) Fábio Frezatti e Welington Rocha são
dois dos autores do livro Controle Gerencial: uma
abordagem da contabilidade gerencial no contexto
econômico, comportamental e sociológico. A obra
foi lançada no dia 15 de dezembro.

Artur Roberto do Nascimento e Emanuel
Junqueira também assinam a autoria do livro,
que trata a contabilidade gerencial não apenas
sob uma abordagem técnica e funcional, mas
busca também o entendimento de outras áreas

das ciências sociais aplicadas que exercem forte 
influência sobre sua concepção e operacionaliza-
ção, como, por exemplo, a Sociologia, a Psicologia 
e a Economia.

O desenvolvimento da controladoria e da conta-
bilidade gerencial é crescente no Brasil e no mun-
do. No entanto, a propagação desse conhecimento 
no ambiente acadêmico brasileiro ainda é baixa. 
Por isso, o objetivo da obra é disponibilizar, tanto 
para empresas quanto para acadêmicos, conheci-
mentos teóricos e práticos, que contribuam para 
a ampliação de informações nessa área.
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