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1) SOBRE O CREFITO-1 

 

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região 

(CREFITO-1) foi criado em 1978 e desde a sua fundação passou por alguns 

desmembramentos até que em 1987 foi estabelecido a atual configuração, cuja 

circunscrição abrange os estados de Alagoas (AL), Paraíba (PB), Pernambuco (PE) 

e Rio Grande do Norte (RN). (Resolução COFFITO 03/78; Resolução COFFITO 

89/1987). 

Atualmente, os quatro estados que compreendem a circunscrição do 

CREFITO-1 somam 677 municípios, em uma área territorial de cerca de 240.000 km2 

e com aproximadamente 21 milhões de habitantes. (www.ibge.gov.br)  

Estruturalmente o CREFITO-1 funciona em uma sede localizada na cidade de 

Recife-PE; 03 sub-sedes localizadas nas cidades de Maceió-AL, João Pessoa-PB e 

Natal-RN; e 03 delegacias interiorizadas localizadas nas cidades de Caruaru-PE, 

Campina Grande-PB e Mossoró-RN. (www.crefito1.org.br) 

 

Missão 

O CREFITO-1 tem como principal missão fiscalizar o exercício profissional da 

Fisioterapia e da Terapia Ocupacional em defesa do oferecimento de uma assistência 

de qualidade à sociedade, além de garantir a atuação correta dessas profissões e 

promover a valorização e a credibilidade na imagem dos profissionais fisioterapeutas 

e terapeutas ocupacionais. Sendo assim, a fiscalização está entre as principais 

funções e atividades do CREFITO-1.  



Além disso, está sob a responsabilidade do CREFITO-1, exercer o controle 

ético e social das atividades de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional e das empresas 

prestadoras de tais tipicidades assistenciais ao meio social, dentro de sua 

circunscrição. 

 

Departamento de Fiscalização 

Criado através da Resolução COFFITO nº 194/98, o Departamento de 

Fiscalização do CREFITO-1 (DEFIS) possui supervisão direta do Presidente do 

CREFITO-1, sendo no tempo presente composto por um coordenador-geral, quatro 

coordenadores-regionais (um para cada estado da circunscrição), todos estes sendo 

membros fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, além de fiscais graduados nas 

duas profissões.  

Atualmente, o DEFIS/CREFITO-1 possui 13 agentes fiscais (sendo nove da 

Fisioterapia e quatro da Terapia Ocupacional), divididos entre os Estados da sua 

circunscrição na seguinte configuração: 02 fiscais de Fisioterapia e 01 fiscal da 

Terapia Ocupacional para cobertura fiscalizatória dos Estados de Alagoas (03 fiscais), 

Paraíba (03 fiscais) e Rio Grande do Norte (03 fiscais); e 03 fiscais de Fisioterapia e 

01 fiscal da Terapia Ocupacional para o Estado de Pernambuco, devido a seu maior 

número de habitantes e maior área territorial. 

O DEFIS/CREFITO-1 possui ainda 04 técnicos administrativos (um para cada 

Estado) e Assessoria Jurídica com 02 advogados exclusivos para o departamento. 

Este departamento tem por compromisso direcionar a atividade fiscalizatória 

em toda sua circunscrição, com a finalidade de: 

- Oferecer ampla cobertura de fiscalizações em cada estado da circunscrição; 

- Manter o compromisso de apuração de denúncias, inclusive nas cidades do 

interior; 

- Contribuir para uma padronização das ações de fiscalização do sistema 

COFFITO/CREFITO’s; 

- Viabilizar junto ao sistema COFFITO, instrumentos que possibilitem revisão e 

atualização das Resoluções e Leis Federais; 

- Estimular a interiorização da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, visando a 

abertura de novos espaços de trabalho para as duas profissões nos estados 

da circunscrição; 



- Orientar e denunciar às autoridades nos casos de irregularidades no âmbito de 

estrutura física e de equipamentos/recursos materiais nos locais que são 

prestadas as assistências; 

- Manter as atividades educacionais, científicas e políticas, como: Fóruns de 

Responsabilidade Técnica e de Ensino; 

- Combater o exercício ilegal e os estágios irregulares das profissões; 

- Combater publicidade irregular e outras que configurem concorrência desleal 

e mercantilização nos procedimentos do Fisioterapeuta e do Terapeuta 

Ocupacional. 

 

 

2) PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Para o funcionamento do processo de fiscalização, o DEFIS/CREFITO-1 

dispõe de um sistema organizacional complexo e interligado com toda autarquia, com 

o intuito de gerenciar as necessidades de alinhamento do ato fiscalizatório em sua 

circunscrição diante das adversidades de quatro Estados com perfis 

sociodemográficos diferentes e população com demandas diferentes. 

Desde a sua implementação, o DEFIS/CREFITO-1 já passou por uma série de 

estruturações e qualificações, desde aumento de recursos humanos até constantes 

investimentos em recursos e materiais para possibilitar o ato fiscal em conformidade 

à legislação, com otimização da relação custo-benefício na aplicação de recurso 

público e melhor capacidade de gerar efeitos positivos nas políticas públicas ou ao 

público (seja o cidadão ou comunidades ou população-alvo específica) ou para a 

profissão.  

Em 2020, como resultado de uma sequência de anos de investimentos e 

qualificações no departamento de fiscalização, e impelido pelas necessidades 

impostas pela pandemia COVID-19, no que tange à nova realidade de demandas e 

possibilidades de trabalhos (trabalho remoto), o CREFITO-1 investiu na completa 

informatização do Departamento de Fiscalização, somado a implementação de uma 

plataforma digital própria desenvolvida para o departamento e com a digitalização de 

processos de fiscalização. 

 



O desenvolvimento da plataforma digital específica, no momento denominada 

“Fisc - Fis/To 1.0”, foi completamente voltado para as necessidades do 

DEFIS/CREFITO-1, sendo realizado através da contratação da empresa MB Tech, e 

teve como base e norteio resolver as seguintes necessidades do departamento: 

- Permitir o gerenciamento dos processos administrativos fiscais à distância 

(não presencial); 

- Agilidade no encaminhamento e resolutividade dos processos administrativos 

fiscais; 

- Celeridade no seguimento dos processos administrativos fiscais; 

- Maior praticidade, facilidade e agilidade no ato fiscalizatório; 

- Reduzir a burocratização no seguimento do processo administrativo fiscal; 

- Maior rapidez na apuração de denúncias e no retorno aos denunciantes; 

- Aumentar a transparência no gerenciamento dos processos administrativos 

fiscais; 

- Aperfeiçoar a integração e conexão dos agentes fiscais, técnicos 

administrativos, assessores jurídicos e coordenadores do departamento com maior 

rapidez e praticidade; 

- Reduzir de custos operacionais; 

- Aumentar a produtividade (atos fiscalizatórios; despachos; processos éticos); 

- Agilizar a geração de relatórios qualitativos e quantitativos para o 

gerenciamento do departamento e do processo fiscalizatório. 

- Ampliar a utilização de indicadores de desempenho organizacional, como 

fator importante no direcionamento dos esforços fiscalizatórios, na identificação de 

demandas e falhas, com intervenção rápida, objetiva e assertiva. 

- Melhorar o gerenciamento de rotas fiscalizatórias, com melhor elaboração 

das rotas, agilidade na aprovação e seguimento dos serviços fiscalizados; 

 

 

3) IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DIGITAL 

  

 A plataforma eletrônica de informatização Fisc - Fis/To 1.0 é uma ferramenta 

de fiscalização e de gestão de documentos e processos eletrônicos administrativos 

fiscais, que integra todas as atividades desenvolvidas no departamento de 

fiscalização.  



 

 Dentre suas vantagens estão: 

- É totalmente web, podendo ser acessado pelos principais navegadores e/ou 

diferentes tipos de dispositivos (celular; notebook; tablet; desktop); 

- Controla e limita o acesso aos membros do DEFIS/CREFITO-1 à documentos    

processos dos quais são interessados;  

- Permite a tramitação de processos entre os membros do DEFIS/CREFITO-1, 

com controle de prazos e agilidade; 

- Permite a redução de custos financeiros e ambientais associados aos 

documentos físicos e à impressão destes; 

- Extingue a possibilidade de perdas e estragos indevidos de documento e 

processos. 

 

 As informações quanto aos processos administrativos fiscais não são públicas 

e possuem acesso restrito aos membros do departamento de fiscalização.  

 

 A plataforma eletrônica integra 5 setores do DEFIS/CREFITO-1: 

1) Fiscais 

2) Técnicos administrativos 

3) Coordenação  

4) Assessoria jurídica 

5) Presidência 

 

 Pode ser dividida em 05 funcionalidades primárias: 

 

1) Fiscalizatória 

- Setor(es): Fiscal 

- A plataforma é utilizada no ato fiscalizatório, com a emissão de 

documentos fiscalizatórios (termo de visita; auto de infração) e com o 

carregamento de documentos capturados durante a fiscalização (fotos 

digitalizadas; documentos oficiais digitalizados, entre outros). 

- Possui uma série de documentos fiscalizatórios objetivos e 

padronizados, confeccionados exclusivamente para a atividade do fiscal 

in loco, de acordo com as características do serviço/profissional a ser 



fiscalizado e todos alinhados com as legislações vigentes de cada 

profissão, facilitando e permitindo praticidade no ato fiscalizatório. 

 

2) Gestão de Rotas de fiscalização 

- Setor(es): Fiscal e Coordenação. 

- Elaboração de rotas de fiscalização (principal e alternativa) pelos fiscais, 

sendo enviado para apreciação e aprovação da coordenação e com 

sinalização dos serviços efetivamente realizados. 

- Acompanhamento dos serviços fiscalizados por tempo determinado 

(diário, semanal, mensal, anual).  

- Análise do cumprimento das rotas de fiscalização, com possibilidade de 

identificação de dificuldades fiscalizatórias, falhas de planejamento de 

rota e fatores que comprometem o desempenho fiscal. 

- Solicitação/Aprovação/Controle de rotas com necessidade de 

pagamento de diárias.  

- Mapa coroplético de visualização de serviços/locais fiscalizados com 

demandas de revisita (verificação de adequação/ajuste). 

- Mapa geográfico real e atual com a identificação de serviços/locais 

fiscalizados em todo território da circunscrição. 

 

3) Gestão de documentos 

- Setor(es): Fiscal, Coordenação, Técnico administrativo, Assessoria 

jurídica e Presidência. 

- A plataforma permite a emissão e o carregamento de documentos 

fiscalizatórios, com produção de documentos fiscalizatórios (termo de 

visita; auto de infração) e edição de documentos fiscalizatórios emitidos 

pela plataforma. 

- Possibilita a inclusão de documentos externos. 

 

4) Gestão e controle de processos administrativos fiscais 

- Setor(es): Fiscal, Coordenação, Técnico administrativo, Assessoria 

jurídica e Presidência. 

- A plataforma possibilita a criação e atribuição de processo 

administrativo fiscal, com controle de prazos e de seguimento do 



processo, com inclusão/anexo de novos documentos (após ato 

fiscalizatório). 

- Permite o controle de envio externo de documentos/processo, 

relacionar processos, gerar arquivo PDF do processo ou de documentos 

do processo e facilidade na pesquisa de processo. 

 

5) Gestão de resultados e relatórios 

- Setor(es): Coordenação e Presidência. 

- A plataforma emite a qualquer tempo relatórios analíticos das atividades 

desenvolvidas por todos os setores de departamento. 

- Abaixo segue alguns exemplos de medidas/indicadores de 

desempenho analisados e trazidos pela interface: 

1. Quantitativo (relatórios podem ser emitidos com análise de dia, 

semana, mês, ano, fiscal, Estado, setor, entre outros). 

a. Nº de processos eletrônicos; 

b. Nº de fiscalizações; 

c. Nº de autuações; 

d. Nº de despachos; 

e. Nº de processos em cada setor; 

f. Nº de processos éticos; 

g. Nº de serviços fiscalizados;  

h. Nº de municípios fiscalizados; 

i. Tempo de fiscalização; 

j. Tempo de tramitação do processo. 

       

      2. Qualitativo (relatórios podem ser emitidos com análise de dia, 

semana, mês, ano, fiscal, Estado, setor, entre outros). 

a. Tipo de fiscalização realizadas; 

b. Tipo de autuações emitidas; 

c. Tipo de serviços fiscalizados;  

d. Perfil de infrações encontradas;  

e. Setor com retenção de processos; 

f. Território com maior/menos nº de fiscalizações; 

g. Efetividade no cumprimento de rotas de fiscalização. 



4) RESULTADOS (operacionais) 

 

 O processo de informatização com implementação da plataforma eletrônica 

teve início em fevereiro/2021. Até o momento, são um pouco mais de 07 meses de 

utilização, seguindo com ajustes constantes e capacitações, o qual já pode ser 

identificado impacto direto no aumento da produtividade de todo DEFIS/CREFITO-1. 

Em um comparativo com os últimos 03 anos de atividade do Departamento de 

Fiscalização (2018-2019-2020), pode-se constatar os seguintes resultados 

preliminares: 

 

 

1) Aumento no número de fiscalizações 

 

 

 

Foi observado um aumento expressivo de 69% no quantitativo de fiscalizações 

no ano de 2021 (comparado com a média de fiscalização dos anos de 2018 - 2019 -

2020), ressaltando que este comparativo ocorre apenas com o tempo de 7 meses de 

implementação da plataforma digital (2021) e que quando comparado a projeção do 

número de fiscalizações esperado para 2021, esse aumento pode chegar a 153% 

comparado à média de fiscalização dos anos anteriores. 

 



Para o comparativo de número de fiscalizações foi levado em consideração o 

ano de 2020, que apesar de ter sido um ano atípico com a pandemia causada pelo 

Sars-Cov2, pode-se observar que o quantitativo de fiscalizações superou a dos anos 

anteriores, já que o DEFIS/CREFITO-1 manteve suas atividades fiscalizatórias 

durante todo o ano de 2020, cujos os atos fiscalizatórios foram direcionados para 

denúncias, requerimentos dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal e voltados 

para os serviços assistenciais referência em assistência a pacientes com COVID-19, 

durante os 6 primeiros meses de pandemia. 

 

 

2) Aumento no número de fiscalizações/fiscal 

 

 

 

 Deve-se levar em consideração a análise da média do quantitativo de 

fiscalizações por fiscal, já que no ano de 2018 houve a contração de 04 fiscais e no 

ano de 2019 a contração de mais 03 fiscais. Efetivamente foi a partir do ano de 2020 

que o DEFIS/CREFITO-1 passou a contar com 13 agentes fiscais. 

Esta medida possibilita o comparativo da atividade fiscal mesmo com a 

variação do número de fiscais nos últimos anos. Dessa forma, pode ser observado 

que no ano de 2021 (janeiro até agosto) com estabelecimento do sistema eletrônico 

o quantitativo de fiscalizações por fiscais aumentou significativamente em 48% 



quando comparada à média dos anos anteriores e o esperado que esse aumento 

chegue a mais de 120% com a estimativa até o fim do ano de 2021. 

 

 Em uma análise preliminar, considera-se os seguintes fatores como causa para 

tais resultados tão significativos em um curto período de tempo: 

- Otimização do tempo do fiscal em trabalhos externos (fiscalizações 

efetivas) e redução da necessidade de trabalhos internos (burocráticos); 

- Redução do tempo de fiscalização, devido a plataforma apresentar 

documentos de fiscalização direcionados para cada tipo de fiscalização, 

com preenchimento rápido e intuitivo, o que promove padronização de 

preenchimento do documento, com redução significativa de erros  e 

melhora qualitativa do ato fiscalizatório. 

- Maior agilidade no processo de fiscalização, otimizada através do 

planejamento cuidadoso de rotas de fiscalização com rotas de serviços 

principais e alternativos, direcionando o fiscal para um melhor 

desempenho no cumprimento da rota planejada.  

 

3) Outras medidas e indicadores de desempenho e resultados 

 

 A tabela abaixo mostra indicadores de desempenho e resultados analisados 

desde 01/02/2021 à 24/09/2021. 

Nº de 

Fiscalizaçõ

es 

Nº de 

despachos 

Nº de 

processos 

Nº de 

processos 

finalizados 

Nº de 

processos 

em trâmite 

Nº de 

processos 

em revisita 

2919 5931 2809 587 1612 463 

*Dados expressos em números reais obtidos a partir de plataforma. 

  

 Apesar de não haver dados de anos anteriores para comparar com esses 

indicadores, é inquestionável a ampliação da capacidade de gestão que essas 

análises trouxeram para o departamento.  

 A utilização dos indicadores de resultados e desempenho estão permitindo 

uma gestão mais transparente, descomplicada e assertiva, com o olhar direcionado 



para cada setor, assim como para suas relações entre si, permitindo rápida 

identificação de dificuldades e êxitos no processo de informatização. 

 

 

4) Planejamento de rotas 

- Até o ano de 2020, as rotas de fiscalização eram programadas através 

do planejamento estratégico anual, em que eram estabelecidas 

prioridades de fiscalização para os quatro estados da jurisdição e de 

acordo com demandas locais. 

- A partir de 2021, com a implementação do sistema eletrônico e 

plataforma específica para gerenciamento das rotas, o planejamento de 

rotas passou a acontecer de forma semanal, levando-se em 

consideração as peculiaridades regionais de cada Estado (como 

denúncias ou solicitação do Ministério Público), e respaldado sob um 

planejamento e direcionamento estratégico anual. Destaca-se ainda a 

implementação da "rota alternativa”, com a finalidade de otimizar o 

tempo efetivo de fiscalização e aumentar ainda mais esse tempo, o 

agente fiscal passou a ter uma rota alternativa de fiscalização caso os 

serviços programados como rota principal estejam 

fechados/desativados/sem profissional.  

- A utilização do mapa geográfico real e atual na plataforma digital com a 

identificação de serviços/locais fiscalizados em todo território da 

circunscrição, permite uma maior celeridade da elaboração das rotas, 

assim como na distinção dos serviços que necessitam de fiscalização. 

- Além dessas facilidades, o sistema de planejamento de rota e 

visualização dos serviços fiscalizados em mapa são ferramentas 

importantes para o gerenciamento das fiscalizações, com a 

possibilidade de identificar possíveis falhas de planejamento e 

acompanhar o que está sendo efetivamente fiscalizado, assim como 

direcionar esforços para áreas territoriais que estão sendo remotamente 

visitadas/fiscalizadas. 

 

 

 



5) Gestão de resultados e relatórios 

 A emissão de relatórios e resultados é uma ferramenta de grande valia para a 

coordenação identificar dificuldades e intervenções de êxito, podendo agir com mais 

rapidez na solução de problemas e dificuldades.  

Possibilita identificar com facilidade e rapidez, através de medidas concretas, 

os setores com necessidade de aumento de recursos humanos, possibilidade de 

direcionar força tarefa e campanhas educacionais para população e/ou profissionais 

com otimização e transparência na utilização de recursos públicos. 

Entendemos que, apesar da ausência de dados comparativos neste momento, 

os indicadores de desempenho, quando medidos sistematicamente ao longo do 

tempo, auxiliam a gestão a acompanhar se o que foi programado em seu 

planejamento estratégico está sendo cumprido, demonstrando uma forma adequada 

para diagnosticar possíveis gaps de gestão, e assim auxiliar no processo de tomada 

de decisão. 

 Nesses mais de 7 meses de informatização, já conseguimos utilizar 

indicadores de resultado e esforço interfere não apenas em mais produção e eficácia, 

mas também em um ambiente de trabalho melhor e colaboradores mais motivados: 

ninguém gosta de se esforçar em um trabalho burocrático e chato em que é difícil 

enxergar resultados claros; por outro lado, todo mundo se sente valorizado quando 

seu trabalho é eficiente e útil. 

Os indicadores de resultado proporcionam essa visibilidade, especialmente 

quando correlacionados aos indicadores de esforço.   

 

 

5)  CONFORMIDADE (Legislação) 

 

 A implementação da informatização no DEFIS/CREFITO-1 foi realizada em 

conformidade com as legislações vigentes: 

- Decreto nº 8.539/2015 - Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a 

realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades 

da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

- Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 



- Lei nº 13.853/2019 - Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para 

dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados. 

- Lei nº 12.527/2011 - Regula o acesso a informações. 

- Lei nº 14.063/2020 - Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em 

interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões 

de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos. 

- Lei  nº  12.682/2012 -  Dispõe  sobre  a elaboração  e  o arquivamento  de  

documentos  em  meios  eletromagnéticos. 

- Lei  nº  8.159/1991 -  Dispõe  sobre  a política nacional de  arquivos  públicos  

e  privados  e  dá outras  providências. 

 

6)  CUSTO-BENEFÍCIO (implementação e manutenção) 

 

 Os custos para informatização do DEFIS/CREFITO-1 estão expostos no 

quadro abaixo: 

 

Recurso/Material Quantidade 
(unid) 

Custo (R$)* Tipo 

Plataforma digital 01 86.400,00 Custeio (anual) 

Mesa digitalizadora 13 11.102,10 Permanente 

Notebook/computador 19 87.646,00 Permanente 

Celular 20 24.167,00 Permanente 

Assinatura eletrônica 
certificada 

15 4.976,35 Custeio (anual) 

Reunião de capacitação 
(presencial) 

2 15.444,00 Custeio ** 

TOTAL --- 229.735,45 ---- 

* Todas as informações prestadas podem ser comprovadas a partir de documentos 

oficiais internos da autarquia. ** Referente ao gasto de diárias de 09 fiscais.  

 

 É necessário pontuar e ressaltar que os gastos com notebook/computador, 

celular e capacitações já estavam previstos no planejamento orçamentário da 



autarquia para o ano de 2021, independente do processo de informatização do 

DEFIS/CREFITO-1. Efetivamente, os custos adicionais anuais estão limitados à 

aquisição da plataforma digital, mesa digitalizadora e assinatura eletrônica certificada, 

isto é, R$ 102.478,45. 

 De fato, pode-se entender que os custos anuais para manutenção do sistema 

de informatização estão restritos à renovação da licença para utilização da plataforma 

digital e à renovação da certificação das assinaturas eletrônicas. 

 A capacitação dos técnicos administrativos foi realizada no formato virtual, sem 

custo adicional para a autarquia. 

 Ao final do ano de 2021, através de relatório completo, será possível quantificar 

e qualificar de forma mais detalhada o impacto da utilização do sistema eletrônico na 

redução de custos com material de expediente do DEFIS/CREFITO-1, porém já é 

possível identificar na prática a rara utilização de papel e impressões em papel, de 

documentos emitidos pelo departamento. No momento, grande parte dos papéis 

manuseados no setor são decorrentes de documentos externos recebidos pela 

autarquia. 

  

7) IMPACTOS E CONTRIBUIÇÕES 

 

 Até a presente data e sob nosso conhecimento, como caráter inovador e 

pioneiro, é possível afirmar que o CREFITO-1 é o primeiro conselho regional das 

profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional com o funcionamento do 

departamento de fiscalização completamente informatizado e com utilização de uma 

plataforma digital de trabalho desenvolvida exclusivamente para as demandas e 

necessidades do próprio departamento, considerando desde os agentes fiscais, que 

estão na ponta do processo fiscalizatório, até a presidência. 

Ressaltamos que os resultados trazidos até o momento são resultados 

preliminares e incipientes, pois nos encontramos em franco processo de 

implementação e adaptação, porém já é possível observar e vivenciar o grande 

impacto positivo em termos quantitativos e qualitativos da nova formatação. 

Em análise quanto aos impactos e contribuições dessa ação, nós entendemos 

que conseguir um aumento relevante no quantitativo de fiscalizações, com melhora 

significativa do ato fiscalizatório, associado a uma maior celeridade no seguimento do 

processo administrativo fiscal, é a certeza de que o CREFITO-1 está buscando 



cumprir sua missão de fiscalizar o exercício profissional da Fisioterapia e da Terapia 

Ocupacional em defesa do oferecimento de uma assistência de qualidade à 

sociedade, além de garantir a atuação correta e promover a valorização e a 

credibilidade dessas profissões. 

  

8) SIMPLICIDADE E REPLICABILIDADE  

 

De forma geral, a implementação do sistema informatização pode ser dividida 

em etapas simples, replicáveis e acessíveis: 

 

1) Padronização dos documentos fiscalizatórios, elaborados com base na 

legislação vigente; 

2) Aquisição de equipamentos eletrônicos; 

3) Implementação de plataforma digital desenvolvida para as necessidades e 

demandas do departamento/setor; 

4) Capacitação dos membros do departamento; 

5) Análise direcionada das métricas de desenvolvimento e desempenho das 

atividades realizadas; 

6) Retroalimentação e atualização constante do sistema. 

 

9) CONFLITO DE INTERESSE 

 

 Os autores declaram não haver conflitos de interesse. 
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