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ANTES

DURANTE

DEPOIS

PROJETO PORTAL DE NEGÓCIOS

A jornada do cidadão é dividida em 03
grandes fases:

• Antes da prestação do serviço;
• Durante a prestação do serviço;
• Depois da prestação do serviço.

EVOLUÇÃO DA REDESIM COM FOCO NA JORNADA DO CIDADÃO

Enquanto prestadores de serviço público
precisamos olhar a jornada do cidadão, e
não a jornada de cada órgão.



PROJETO PORTAL DE NEGÓCIOS
DIRETRIZES



MÓDULOS PORTAL DE NEGÓCIOS X JORNADA DO CIDADÃO
O Portal de Negócios está estruturado com os seguintes módulos:



MÓDULO PORTAL DE NEGÓCIOS
FASES (JORNADA DO CIDADÃO): ANTES, DURANTE E DEPOIS 

• O Portal de Negócios tem como objetivo divulgar informações e ofertar serviços relacionados ao
Processo de Registro e Legalização de Empresas e Negócios;

• A identificação do usuário ocorrerá por meio da conta "gov.br". Com um login único, além das
funcionalidades do Portal de Negócios, também será possível acessar outros sistemas congêneres,
das esferas federal, estadual e municipal, que estejam disponíveis na plataforma "gov.br";

• Área de Notificações: emissão de alertas (ex: informar sobre prazo vencendo ou prazo legal a ser
cumprido) e mensagens informativas para o cidadão, sobre pendências e/ou possíveis
inconsistências, de modo a facilitar a sua autorregularização.
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MÓDULO DO CIDADÃO
FASES (JORNADA DO CIDADÃO): ANTES, DURANTE E DEPOIS 

• Será o ponto central de interação com o cidadão, principalmente para que seja possível a
compreensão das suas necessidades, comportamentos e dificuldades em relação aos serviços
ofertados. Sendo assim, será necessário prover, no sistema, condições para que o cidadão seja
atendido (ex: fale conosco, ouvidoria);

• Conterá funcionalidades para orientação e apoio à tomada de decisão, como as Pesquisas
Especulativas para a Simulação do Grau de Risco de determinada Atividade Econômica e
Simulação da Viabilidade Locacional;

Dar efetividade ao Módulo do Cidadão do Portal de Negócios é um grande desafio. O Projeto Portal
de Negócios deverá pautar, no âmbito do CGSIM, o debate sobre a criação de uma estrutura mínima
de apoio ao cidadão, com a participação de todos os atores envolvidos.



MÓDULO CADASTRAL
FASES (JORNADA DO CIDADÃO): ANTES, DURANTE E DEPOIS 

A solicitação do ato cadastral, o acompanhamento e a possibilidade de complementação de
informações são funcionalidades previstas do Módulo Cadastral.



MÓDULO CADASTRAL
APLICATIVO DE COLETA 

PONTO ÚNICO DE INTERFACE
COM O CIDADÃO

APENAS 01 APLICATIVO DE
COLETA DE DADOS,
PADRONIZADO NACIONALMENTE
(AS ESPECIFICIDADES DOS ÓRGÃOS
ESTADUAIS/MUNICIPAIS SERÃO CONTEMPLADAS)



MÓDULO CADASTRAL
PROCESSOS INTEGRADOS A BASES DE DADOS JÁ EXISTENTES

Processos integrados a bases de dados já existentes favorecem a prestação de um serviço de mais

qualidade e uma experiência de uso melhor, tanto para o servidor (lado interno), quanto para o cidadão

(lado externo).

Exemplos: evita-se a necessidade de trocar de telas, acessar outros sites, preencher as mesmas

informações em sistemas diferentes etc.
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MÓDULO CADASTRAL
PROCESSOS INTEGRADOS A BASES DE DADOS JÁ EXISTENTES 



PORTAL DE NEGÓCIOS
MÓDULOS DE APOIO (NÃO FAZEM PARTE DA JORNADA DO CIDADÃO)

MÓDULO DO CONTADOR

O Módulo do Contador será desenvolvido com o objetivo de garantir maior integridade às
informações do contador, e permitir que ele mesmo possa realizar a gestão dos seus dados. O
Portal estará integrado com a base de dados do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Ex: a integração com a base de dados do CFC poderá confirmar se aquele profissional informado
está apto, ou não, a exercer aquela atividade;
ambiente de negócio brasileiro.



PORTAL DE NEGÓCIOS
MÓDULOS DE APOIO (NÃO FAZEM PARTE DA JORNADA DO CIDADÃO)

MÓDULO DO CONTADOR

• Algumas Funcionalidades Previstas:

⚬ O contador poderá informar o vínculo ou não vínculo com uma determinada empresa. Não
é incomum o contador não reconhecer sua participação em determinada empresa, situação
que gera problemas, tanto para o profissional, quanto para os órgãos envolvidos. Qualquer
informação de vínculo ou não vínculo será comunicada a todos os atores, e à própria
empresa interessada, por meio dos serviços Redesim;

⚬ Outra novidade interessante para o contador é a necessidade da sua assinatura digital na
Solicitação Cadastral, quando o seu CPF for informado como contador da empresa. O
objetivo é proteger o contador de informações fraudulentas, por meio da checagem e
validação dos dados informados.



PORTAL DE NEGÓCIOS
MÓDULOS DE APOIO (NÃO FAZEM PARTE DA JORNADA DO CIDADÃO)

MÓDULO DE MONITORAMENTO

• Acompanhamento dos serviços "webservices" que são trocados entre o Sistema Integrador
Nacional e os diversos Sistemas Integradores Estaduais (acompanhamento da disponibilidade
do ambiente, a correção e a segurança da comunicação);

• Extração de dados estatísticos, como tempo de abertura e de alteração cadastral das pessoas
jurídicas, para avaliação e introdução de políticas que visem melhorar cada vez mais o
ambiente de negócio brasileiro.



PORTAL DE NEGÓCIOS
MÓDULOS DE APOIO (NÃO FAZEM PARTE DA JORNADA DO CIDADÃO)

MÓDULO MUNICÍPIO DIGITAL

O Módulo Município Digital tem como objetivo contribuir para que os munícipes possam ter seus
processos de trabalho automatizados, favorecendo a gestão municipal e a melhoria do ambiente
de negócios brasileiro.

A proposta é ofertar aos municípios algumas informações cadastrais da RFB (Bases CNPJ, CNO, CPF,
CAEPF, etc. – B-Cadastros) com visualização espacial e num único local, que será no Portal de
Negócios.



PORTAL DE NEGÓCIOS
MÓDULOS DE APOIO (NÃO FAZEM PARTE DA JORNADA DO CIDADÃO)

MÓDULO MUNICÍPIO DIGITAL

Em contrapartida, o município deve alimentar o Módulo Município Digital com informações
que são importantes para o negócio. Por exemplo:

• Incluir as regras para automação da viabilidade locacional, e a parametrização, pelos municípios e
órgãos de licenciamento, dos dados que deverão ser coletados para a realização da Pesquisa Prévia
de Viabilidade e Licenciamento.

• Disponibilizar informações sobre o seu espaço geográfico, visando alimentar o cadastro do SINTER -
Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (importantíssimo para a formação do
cadastro das unidades imobiliárias brasileiras);



GANHOS DO PORTAL DE NEGÓCIOS

• Sistemas integrados (Portal de Negócios é o facilitador/orquestrador
do processo);

• Integração com outras bases de dados (Interoperabilidade via B-
Cadastros);

• Ponto Único de Contato com o Cidadão / Entrada Única de Dados;
• Padronização Visual e de Regras;
• Escopo Completo;
• Gestão centralizada da coleta de dados favorece a implantação

de melhorias e mudanças.



GANHOS DO PORTAL DE NEGÓCIOS

• Apoio à tomada de decisões a partir de dados padronizados;

• A padronização das regras de negócio e das etapas do processo

favorecem a redução de brechas para a prática de atos discricionários

(exemplo: atos de favorecimento, de falta de isonomia, de tratamento

diferenciado de um cidadão em detrimento de outro);

• VETOR DE ACELERAÇÃO para a modernização do ambiente (induz a

padronização, o fluxo linear e a simplificação em escala);



GANHOS DO PORTAL DE NEGÓCIOS

• Melhor experiência para o usuário – padronização nacional, utilização

de inteligência artificial, chatbot (para facilitar a usabilidade) etc.;

• Dashboard com a visão completa dos diversos vínculos que o usuário

logado possui (transparência do processo);

• Aplicação do Princípio da Presunção da boa-fé na relação com os

cidadãos (diversas exigências hoje existentes não solucionam o

problema das fraudes e ainda sobrecarregam o cidadão de boa-fé).



MUITO OBRIGADO!

Reriton  Weldert Gomes
e-mail: reriton.gomes@rfb.gov.br


