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Mensagem da Administração
Diversidade,
competitividade,
mudanças,
dificuldades,
problemas
e
OPORTUNIDADES, nesse mundo é que vivemos e precisamos nos adaptar. Diante de
tudo isso a Gestão de Pessoas é fundamental, pois são elas, as pessoas, o principal
mecanismo de uma organização, por isso, nossa empresa tem realizado ações
procurando o desenvolvimento permanente de nossos colaboradores.
Estrutura física, máquinas, móveis ajudam e atraem, clientes e colaboradores,
mas, o Capital Humano, que só as pessoas possuem, são o grande diferencial para
atender a esse mercado ágil, competitivo e mutante em que atuamos. É por isso que
para poder agregar valor ao nosso negócio, e conquistar o desempenho desejado,
investimos constantemente nas pessoas de nossa organização, para que essas
obtenham o seu desenvolvimento pessoal, cabendo a nós a identificação das
características, conhecimento, competências e talentos individuais, para valorizá-las
e alavanca-las no processo, permitindo assim a realização profissional e pessoal tão
desejadas.
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Para nós Gestão de Pessoas é atrair, reter, desenvolver e motivar os
colaboradores.
“Com um mundo cada vez mais digital, onde buscamos otimizar tudo para
termos melhor custo benefício para a Djazil e para os clientes, onde as pessoas
querem resolver tudo em um clique, nosso maior desafio é continuar tornando o
ambiente de trabalho humanizado, agradável e que proporcione desenvolvimento
para as pessoas.”
Diretor: Ciro José Cerutti.

3

Djazil ao Longo do Tempo
A CONTABILIDADE DJAZIL é uma Sociedade Empresária Ltda, com sede localizada na
Rua Oscar Kirsten, n° 25, Sala 100, 1º andar, Bairro Centro, na cidade de Rio do
Sul/SC. Sua atividade principal são os serviços de contabilidade.
Aliando eficiência com comprometimento, a história da Contabilidade Djazil tem início
em 1981 com o empreendedorismo de Djalma Antônio Cerutti e Zilmo Pedro de Souza
ao aplicarem em Rio do Sul um novo conceito de serviços contábeis.
Em 1990, Ciro José Cerutti, então colaborador da contabilidade, ingressa no quadro
societário da Djazil com 50 por cento de participação e traz uma visão de gestão única
desenvolvendo a empresa.
Focada na atualização e modernização constante, a Contabilidade Djazil investiu ao
longo dos anos em sua estrutura, passando por três sedes antes do atual escritório.
Praça Nereu Ramos, Rua XV de Novembro e Rua São João foram os endereços desta
contabilidade que inovaria mais uma vez ao inaugurar seu escritório na rua Oscar
Kirsten, em Rio do Sul. A criação de um ambiente agradável para clientes e
colaboradores norteou a nova estrutura que apresentou para Rio do Sul um escritório
diferenciado onde o bom atendimento estava aliado ao conforto.
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Estes preceitos: bom atendimento, atualização e comprometimento com o
cliente, continuaram sendo empregados na Contabilidade. Assim como estes, o
desenvolvimento das pessoas e a inovação ganharam força na nova diretoria em
2000, que mudava novamente com a aquisição total da Djazil por Ciro e a
participação de Paulo César da Silva.
Atualmente a empresa pertence somente a Ciro Cerutti, sendo feita uma
remodelação de serviços para atender as novas necessidades do mercado.
Atuação In Company, atendimento às Micro e Pequenas Empresas através do
Serviços Slim e uma série de melhorias, trouxe para a Djazil um novo
posicionamento. Uma contabilidade mais sincronizada com seus parceiros.
Esta é a Contabilidade Djazil. Uma equipe capacitada, comprometida que tem na
história de sua empresa os resultados de um serviço de excelência.
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Missão
“Oferecer soluções no ambiente contábil com compromisso e ética que resultem na
satisfação total do cliente”

Visão
“Ser reconhecida pelos clientes como referência em contabilidade no Alto Vale do
Itajaí”

Valores
Relacionamento Interpessoal
Compromisso com o cliente
Atitude
Liderança
Paixão pela profissão
Confiança
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Serviços Prestados
Djazil In Company:
Company: Estar mais próximo do cliente, conhecer o Processo da empresa,
apresentar melhorias nos setores envolvidos diretamente com a contabilidade,
otimizar Processos, identificar oportunidades. Esta é a Djazil mais próxima de seus
clientes.
Serviços SLIM:
SLIM: Atendimento mais dinâmico e com melhor custo benefício às Micro
e Pequenas Empresas.
Visitas Estratégicas:
Estratégicas: Estamos presentes em reuniões de tomadas de decisões de
nossos clientes, auxiliando com informações técnicas e experiência de 37 anos no
mercado.
Visitas Técnicas e Apresentação do Balancete:
Balancete: Apresentação e interpretação do
Balancete Contábil, possibilitando ao empresário utilizar os dados contábeis como
Indicadores Financeiros.
Estudos Tributários:
Tributários: Análises criteriosas nos números da empresa, elaborando
comparativos de formas de tributação, possibilitando ao cliente otimização de
resultados com economia tributária.
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Agilidade e rapidez na Informação:
Informação: Nosso mascote DJota disponibiliza aos clientes,
através de nosso site, documentos de forma DIGITAL.
Assessoria Técnica e Suporte:
Suporte: Contratos, Registros Especiais, Credenciamentos e
Cadastros.
Imposto de Renda Pessoa Física:
Física: Acompanhamento mensal dos RENDIMENTOS e
DESPESAS da Pessoa Física.
Gestão Departamento De Pessoal
Pessoal:: Dispomos também de um software que
possibilita ao cliente toda a gestão do departamento de pessoal em um ambiente
dinâmico.
Desenvolvimento das Pessoas:
Pessoas: Quanto mais motivada uma equipe, melhor será
seu desempenho, possibilitando serviços de confiança e qualidade.

Benefícios aos Colaboradores
• Café da manhã
• Estacionamento
• Plano Odontológico
• Ginástica Laboral
• Capacitação e Treinamentos
• Utilcard
• Convênio SESC
• Auxilio Educação

9

Café da Manhã
Diariamente, oferecemos aos nossos colaboradores um café da manhã completo.
A cada dia da semana há um lanche saudável e diferente, pensado de acordo com
a preferência da maioria. O objetivo do lanche é garantir que os colaboradores
tenham a refeição mais importante do dia de forma saudável e uma maneira de
reeducá-los a um comportamento alimentar correto.
O café é disponibilizado em uma cozinha e refeitório amplos, fora do ambiente de
trabalho, para que todos apreciem o momento de forma tranquila.
Além disso, o café da manhã em conjunto garante a socialização e integração
com todos os setores do escritório, resultando em maior proximidade entre eles.
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A estrutura utilizada para o café da manhã também é muito útil para os
intervalos entre a jornada de trabalho, visto que dispõe de sofás, puffes, TV,
internet sem fio e uma cozinha equipada para o preparo de refeições. Toda essa
estrutura oferece um maior conforto à todos e praticidade àqueles que não
costumam almoçar em casa.
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Estacionamento
Atualmente, quase todas as famílias possuem um veículo como meio de
transporte, dessa forma, há muitos carros e motos que transitam pela cidade,
principalmente no Centro. Rio do Sul é a capital do Alto Vale e muitos cidadãos das
cidades próximas trabalham e buscam nosso município para compras e lazer, por
esse motivo há muita movimentação no comércio e vias públicas próximas ao centro
da cidade.
A Contabilidade Djazil está situada no centro da cidade e, sempre visando o
melhor para seus funcionários, clientes e fornecedores, oferece dois
estacionamentos gratuitos. Um deles disponibilizado para seus colaboradores,
totalmente cercado, que possui portão eletrônico e cada colaborador tem uma cópia
do controle e o outro exclusivamente para clientes, fornecedores e motocicletas,
sendo o último coberto. Espaços amplos, bem localizados, totalmente cercados.
Consideramos uma forma de manter todos tranquilos, com a certeza de que seus
veículos estão seguros para que possam focar em seu trabalho.

12

“O estacionamento disponibilizado aos funcionários é muito bom e útil. Ele facilita
a chegada na empresa, não precisamos gastar tempo e dinheiro procurando vagas
públicas - que sempre estão lotadas -, além de tudo tem a questão da segurança,
pois o estacionamento é fechado e tem câmeras, nos trazendo mais tranquilidade.
Hoje em dia é difícil qualquer empresa ter um espaço disponibilizado
exclusivamente para seus funcionários e acredito que isso seja mais um diferencial
que a Djazil possui.” - Gabriele de Quadra
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Plano Odontológico
Manter uma boa higiene bucal é extremamente importante em todas as idades.
Pensando nisso, oferecemos um plano odontológico gratuito aos nossos
colaboradores.
Tivemos no dia 09 de Outubro uma Palestra com uma Profissional da
UNIODONTO, onde foi apresentado as facilidades do Portal do Beneficiário e
recebido orientações quanto a Prevenção da Saúde Bucal. Foi proporcionado um
espaço para tirar dúvidas e conhecer melhor a abrangência do plano. No final da
palestra foi feito um sorteio com a entrega de um kit da Uniodonto.
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“É um plano muito atrativo, pois é de fácil acesso e por diversas vezes sem
custo. Onde temos uma rede de profissionais capacitados e especializados em
diversas áreas. Tive a oportunidade de fazer diversos tratamentos com
atendimento de qualidade sem ter despesas.” – Bruna Flausino Berling
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Ginástica Laboral
“É muitas vezes a parte mais divertida do nosso dia. Na ginástica laboral temos um
momento para descontração e relaxamento. Assim, conseguimos carregar nossas
energias. Além disso, como nosso trabalho é de grande concentração, com
movimentos repetitivos do mouse e do teclado, a ginástica nos ajuda a alongar os
músculos e regiões específicas do corpo melhorando assim nosso
condicionamento, postura, articulações e circulação sanguínea. Esse benefício faz
bem aos colaboradores e mostra que a Djazil está atenta à saúde dos que fazem
parte da equipe.” – Alisson Cristiano dos Santos.
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Capacitação e Treinamentos
O atual cenário mundial passa por evoluções a todo instante, a rapidez da
informação através dos meios tecnológicos é imprescindível para todas as áreas de
atuação no mercado. Para acompanhar o turbulento ritmo global, o capital humano
precisa estar cada dia mais preparado. Conhecendo essa necessidade, a Djazil
promove, a todos os seus colaboradores, constantes treinamentos, sendo eles de
caráter técnico e geral visando a total preparação para atender às solicitações
recebidas. A Djazil tem em suas metas, que todo colaborador cumpra uma
determinada carga horaria de treinamento, seja ele na parte Técnica ou na parte de
Interesse Pessoal.
Na parte Técnica, são oferecidos cursos conforme a área em que o colaborador
atua e conforme a necessidade do mesmo. Ainda, de forma geral e para todos os
colaboradores, são oferecidas palestras trazidas ao município, com parcerias a
entidades de classe e sindicato dos contabilistas.
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A demanda para todos os cursos e treinamentos segue uma planilha elaborada no
planejamento da empresa, sempre focando em melhorias e desenvolvimento
pessoal e profissional de cada colaborador produzindo assim efeitos positivos para o
crescimento da empresa.
Capacitação e Treinamentos
R$11.199,80
R$11.200,00

R$11.155,81

R$11.000,00
2016

2017
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UtilCard
Um bom orçamento familiar é a base para uma estabilidade financeira. E por
entender assim, a Djazil, por ser associada a ACIRS, disponibiliza aos seus
colaboradores o cartão UtilCard. Esse cartão possibilita ao colaborador adequar suas
contas durante o mês, já que ele pode ser utilizado nos mais variados segmentos de
mercado, que vai desde postos de combustíveis a farmácias.
Todos os gastos podem ser acessado pelo site do cartão, onde mostra os valores e
onde as comprar foram efetuadas, ficando bem claro cada gasto para alimentar seus
orçamentos familiares.
UtilCard
R$25.000,00

R$24.802,87

R$24.500,00
R$24.000,00
R$23.500,00
R$23.000,00

R$22.672,84

R$22.500,00
R$22.000,00
R$21.500,00
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Convênio SESC
O esporte além de ser bom para a saúde é uma forma de cultivar o trabalho em
equipe, superar limites e também de diversão. A Djazil além da ginástica laboral
incentiva seus colaboradores a prática dos esportes e em parceria com o SESC de
nossa cidade, os colaboradores aos sábado jogam Vôlei.
Mas além deste esporte, o SESC disponibiliza aos colaboradores campo de futebol
suíço, academia e mais um leque de atividades que são extensivas aos
dependentes como pais, filhos e cônjuge.
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Auxilio Educação
A formação acadêmica e especializações são de fundamental importância para
todos os indivíduos, aliado a esse conceito e sabendo do alto investimento nessa
formação, a Contabilidade Djazil busca incentivar seus colaboradores na
permanente capacitação.
Através de benefícios, como custeio de 50% das mensalidades a Djazil viabiliza
e incentiva a busca por um conhecimento superior, resultando também em uma
equipe bem qualificada e preparada para exercer suas funções que tem um grau
de complexidade considerável.

21

“O auxílio educação foi um benefício decisório para eu dar continuidade na
minha formação profissional. Devido ao benefício, este ano conclui a minha Pós
Graduação em Gestão Estratégica de Pessoas, e futuramente pretendo continuar
me aprimorando. Acredito que a valorização e investimento nos funcionários é um
diferencial da empresa, e o seu principal patrimônio são as pessoas. Este auxílio
é uma forma de engajar seu capital intelectual, que detém o conhecimento e são
responsáveis pela dinâmica, inovação e diferencial da empresa. Pois auxilia os
profissionais a se atualizarem e crescerem pessoalmente e profissionalmente,
tornando-os mais satisfeitos com o ambiente de trabalho e garantindo o sucesso
e crescimento da empresa.” - Talita Tainá Fernandes.
Auxilio Educação
R$19.600,00

R$19.306,40

R$19.200,00

R$18.817,90

R$18.800,00

R$18.400,00
2016

2017
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Responsabilidade Social
• Participação em Núcleos
• Planejamento Estratégico
• Campanha do Agasalho
• Outubro Rosa/Novembro Azul
• Clinica Tecnológica
• FERSUL
• Feira da Empregabilidade e do Empreendedorismo
• Saúde do Trabalhador
• Visita ao orfanato
• Semana do Conhecimento
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Participação em Núcleos
O Núcleo de Segurança no Trabalho (NST) da ACIRS busca promover a melhoria da
qualidade de vida dos trabalhadores, como adequação do ambiente de trabalho e
enquadramento dentro das normas de saúde. Com isso, trabalha com propósito de
conscientizar as empresas. Durante as reuniões do Núcleo de Segurança do Trabalho
são abordados diversos temas que visam sanar riscos e prevenir acidentes na rotina
dos trabalhadores. Com a participação no associativismo, as empresas acabam
abrindo as portas para os profissionais do núcleo poderem conhecer um pouco do
dia-a-dia de cada empresa, e estas visitas técnicas são de grande valia, pois os
nucleados conseguem conhecer todas as instalações da empresa e os produtos
desenvolvidos, saciar dúvidas, entender como os processos são realizados e quais as
medidas de saúde e segurança do trabalho a empresa adota.
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Visitas realizadas em 2017:
 Visita técnica na Brandili;
 Visita técnica na Hergen;
Também tivemos algumas ações ao longo do ano:
 Capacitação sobre Comunicação de Acidente de Trabalho em parceria com o
Núcleo de RH;
 Palestra na FERSUL 2017;
 Cases de Sucesso;
 Apresentação do Núcleo em instituições de ensino;
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Participar destes encontros e visitas é muito importante para os integrantes do
Núcleo. Conseguimos adquirir muito conhecimento ao ver como que é o dia a dia
de cada nucleado e o papel que assume dentro da empresa. Por meio destas
atividades conseguimos aprender sobre vários conteúdos e desenvolvê-los em
nossos ambientes de trabalho.
Brandili

Hergen
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Planejamento Estratégico
A variedade de informações, opiniões e o debate das ações é o que promove um
planejamento saudável. Assim, a Djazil reuniu seus colaboradores, para que os
mesmos dessem opiniões do que cada um considera importante estar no
planejamento estratégico do próximo ano, e assim, definir o que seria funcional
para promover novos resultados para a Contabilidade Djazil em 2018.
O planejamento estratégico é uma ferramenta funcional que garante o bom
funcionamento das atividades diárias em prol de um projeto geral.
De acordo com o diretor da Djazil, Ciro José Cerutti o envolvimento dos
colaboradores é fundamental para as ações propostas alcance os resultados
desejados. Nossa rotina é compartilhada com eles, nada mais correto do que
envolver todos e conhecer suas expectativas profissionais”.
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Campanha do Agasalho
Como em todos os outros anos, promovemos no segundo trimestre de 2017 a
terceira edição da Campanha do Agasalho, que acontece juntamente com a Gincana
DJAZIL. Dentre as diversas etapas, umas das principais foi a arrecadação de roupas
para a Campanha do Agasalho, onde cada peça de roupa tinha uma pontuação e a
equipe que acumulasse mais pontos seria a vencedora da etapa.
Com a ação conseguimos arrecadar mais de 2.000 (duas mil) peças de roupas,
distribuídas parte no período da enchente para abrigos e parte na Assistência Social
de Rio do Sul e para a instituição SERSOL, locais que fazem a triagem, separação
das peças e encaminha para famílias necessitadas que estão cadastradas.
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Foi um trabalho muito gratificante para os colaboradores, pois puderam
perceber que o pouco que cada um ajuda, pode se transformar em muito para
aqueles que realmente precisam.
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Outubro Rosa / Novembro Azul
A contabilidade Djazil abraçou mais uma vez a campanha Outubro Rosa e
Novembro Azul onde os colaboradores participam de palestras com informações e
dicas de prevenção sobre os assuntos.
A campanha faz parte de ações sociais realizadas pela contabilidade Djazil que
fornece camisetas nas cores rosa e azul a seus colaboradores para que, durante os
meses da campanha, possam usar em dias determinados como parte do uniforme.
Dessa maneira, é divulgada a importância da campanha não somente no ambiente
interno da empresa, mas para demonstrar aos outros, entre esses, clientes e o
público externo que abraçamos essa causa em um bem comum sempre.
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Clínica Tecnológica
O conhecimento é de extrema importância e necessidade para a Djazil,
pensando não apenas no treinamento para seus colaboradores, mas também
as empresas e a comunidade, em 2017 foi realizado uma clínica tecnológica que
tratou sobre o tema Reforma Trabalhista e foi aberto ao público em geral. O
palestrando, Sr. Leonardo Frederico Fischer, explicou as principais mudanças da
legislação e apresentou uma visão do judiciário sobre as mesmas. Salientou
também sobre os principais motivos que se originam as reclamatórias
trabalhistas.
O evento foi realizado na ACIRS (Associação Empresarial de Rio do Sul), nos
dias 04 de Outubro e 06 Novembro em parceria entre a Contabilidade Djazil, e
Sebrae. Além da palestra foi oferecido aos participantes um café de abertura do
evento, proporcionando então a oportunidade de entretenimento e aproximação
entre eles.
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Foi um evento gratificante e muito proveitoso, como a maioria realizada pela
Djazil, buscando sempre aproximar a relação entre colaboradores, clientes,
empresários e a comunidade.
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FERSUL
A 11ª Feira Multisetorial do Alto Vale do Itajaí (FERSUL) aconteceu entre os dias
16 e 19 de agosto e encantou visitantes e expositores. O evento ocorre a cada dois
anos e sempre surpreende a todos com tamanha grandiosidade, engajamento das
empresas da região e atrações oferecidas pelo evento.
Sabendo da importância que esta feira traz ao empreendedorismo, e sendo
referência em nossa região, a Djazil teve participação no evento como uma das
empresas expositoras e trouxe como foco a apresentação dos serviços destinados
às Micro e Pequenas empresas. Além disso, utilizou o espaço para lançar o
mascote da Contabilidade, o DJota.
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Além da participação no evento, os colaboradores ainda tiveram a oportunidade
de enriquecer seu conhecimento participando das várias atrações oferecidas pela
feira. Nesta edição, foram oportunizados Congressos Empresariais de níveis
nacional e internacional, além de eventos paralelos como: palestras gratuitas,
workshops, sessões e rodadas de negócios, visitas técnicas e consultorias.
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Feira da Empregabilidade e do
Empreendedorismo
Nos dias 18 e 19 de outubro, foi realizado em Rio do Sul, a 4ª Feira da
Empregabilidade e do Empreendedorismo. Voltado para todo o público
universitário e comunidade da região do Alto Vale, a feira teve como objetivo
oportunizar empregos àqueles que estão iniciando sua trajetória e desejam atuar
em sua área de conhecimento.
A feira, além de ter promovido um maior contato entre o público interessado e
as empresas, foi uma excelente oportunidade aos expositores para captar e reter
novos talentos, já que o evento aconteceu dentro da Unidavi – Centro
Universitário do Alto Vale do Itajaí, local onde encontram-se estudantes
universitários de toda a região que estão se qualificando para o mercado de
trabalho.
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A Contabilidade Djazil fez questão de marcar presença neste evento, contando
com um espaço totalmente preparado para divulgar as vagas disponíveis,
recepcionar currículos para oportunidades futuras, ampliar a rede de contatos,
distribuir brindes aos visitantes e apresentar a empresa aos que desejam ingressar
no ramo.
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Saúde do Trabalhador
No dia 11 de julho, a Contabilidade Djazil proporcionou aos seus colaboradores
uma manhã para avaliar sua saúde e garantir a prevenção quanto ao surgimento ou
diagnósticos de doenças ainda não consentidas. Isso foi possível graças a adesão da
empresa ao “Programa Saúde do Trabalhador”, oferecido pela Prefeitura Municipal
de Rio do Sul às empresas que se preocupam com a saúde de seus colaboradores.
A adesão ao Programa Saúde do Trabalhador é uma maneira de motivar as
pessoas a se preocuparem mais com sua saúde. Percebe-se que, devido as rotinas
pessoais e por conta do trabalho diário, a maioria das pessoas não costumam tirar
um tempo para visitar uma unidade de saúde.
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“Fiquei muito feliz pela empresa ter nos proporcionado esse atendimento durante
o nosso horário de trabalho. Neste dia pude fazer exames de sangue, preventivo e
verificar como está minha saúde. Infelizmente temos o costume de adiar as coisas
quando se trata de cuidados com a saúde, mas este dia fez com que eu deixasse
meu acompanhamento em dia, e o melhor, sem que eu precisasse marcar uma
consulta ou comparecer em uma unidade de saúde.” – Elaine Alves Matias
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Visita ao Orfanato
Com o intuito de fazer algo diferente do dia a dia, em comemoração ao dia das
crianças, os colaboradores da Contabilidade Djazil visitaram no dia 21 de
Outubro o Lar Beneficente João 3:16.
Durante a tarde, foi realizado brincadeiras e pinturas com as crianças. Após, foi
proporcionado um café para confraternização e ao final foi entregue uma
pequena lembrança para cada um, como forma de agradecimento por terem
recebido e proporcionado tamanha experiência.
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“A experiência de passar alguns momentos com crianças que dividem todas suas
vidas com quem está a sua volta como uma grande família é fantástico. São todas
diferentes fisicamente, mas igualmente amáveis. A recepção de cada uma delas
com tanto carinho e amor ao receber nossos cuidados foi prazeroso. A curiosidade
e inocência de cada um tornou o encontro único, e ficamos muito satisfeitos por ter
vivenciado algo tão bom, e que nos proporcionou um crescimento interior de
humanidade. Com isto, acreditamos que todos podemos e devemos fazer algo
para o próximo, mesmo que seja pouco para quem se doa, mas para quem recebe
é muito e se torna gratificante para ambos.” - Edna Thiersch
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Semana do Conhecimento
Em 2017 foi realizado na Contabilidade Djazil a primeira edição da semana do
conhecimento, que teve como objetivo repassar aos colaboradores diversos
assuntos tratados nas palestras da Fersul. A semana do conhecimento teve
duração de 5 dias, e foram abordados diversos temas.
“Com o intuito de um maior aprendizado e conhecimento, a Contabilidade
promoveu estas palestras internas para que todos os colaboradores conhecessem
um pouco do que foi ministrado na Fersul. Considero uma oportunidade única e
muito interessante, pois muitos não tiveram condições de assisti-las durante o
evento. Acredito que todos ficaram bem motivados e contentes depois desses dias
e, na minha opinião, foi um grande incentivo da Contabilidade Djazil aos seus
colaboradores”. - Bruna Flausino Berling.
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Comemorações
• Café com Clientes
• Aniversário do mês
• Páscoa
• Dia da Mulher
• Dia das Mães
• FESTCONT
• Gincana Djazil
• Festa Junina
• Dia do Homem
• Dia do Contador e Contabilista
• Dia dos Pais
• Encerramento
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Café com Clientes
Como de costume, todos os anos a Djazil faz o “Café com Clientes” para dar as
boas-vindas no início do ano aos seus clientes. Neste ano o evento foi realizado no
dia 25 de Janeiro, iniciando às 14:00 com a abertura dada pelo Diretor Ciro e se
estendeu até às 18:30. Tivemos a visita de vários clientes, e este ano o evento
também foi aberto para futuros clientes, entidades e órgãos públicos que estiveram
saboreando um delicioso café junto aos colaboradores da Djazil.
O intuito deste evento é fazer a aproximação entre cliente e colaborador, e fazer
com que esta integração traga bons resultados na questão de comunicação,
relacionamento interpessoal e troca de informações e experiências.
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Aniversário do Mês
Todos os dias são importantes, mas a data de aniversário é de fato um dia para ser
comemorado ao lado das pessoas que amamos e que nos fazem felizes. É com essa
ideia que é feito a decoração divertida na mesa de cada aniversariante do dia, para
lembrarem que a data é de comemoração.
Quem está de aniversário é parabenizado pelos colegas e também recebe um
presente e um cartão com uma mensagem e com a assinatura de todos. A forma de
arrecadação para a compra do presente é feita pela “caixinha de aniversários”, onde
algumas pessoas contribuem.
Também na última quinta-feira do mês, a Djazil proporciona aos seus colaboradores,
em especial aos aniversariantes do mês, o “DIA DO BOLO”. Os sabores são escolhidos
pelos próprios aniversariantes.
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Páscoa
Celebrar a Páscoa é bem mais que comer chocolates e beber vinhos. Esse é o
momento de celebrar a vida de Jesus, afinal Ele morreu e ressuscitou por cada um de
nós. É o momento de celebrar o amor de Deus por nós e, acima de tudo, é o momento
de celebrar o dom da vida que nos foi dado.
E na Contabilidade Djazil, para manter vivo o sentido da Páscoa, foi feita uma caça
aos ovos. A comissão organizadora se preparou e escondeu pelo Escritório um Ovo
para cada colaborador, contendo seu nome e uma mensagem. Foi um momento de
descontração e integração para todos, fazendo com que todos lembrassem dos
momentos de criança.
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Dia da Mulher
A Djazil, para relembrar esta data e homenagear as mulheres, entregou uma
lembrança para as colaboradoras. Uma semana antes foi deixado um bombom na
mesa de cada uma com uma mensagem e um estojo de esmalte. No dia 08 de
março nos reunimos na sala de treinamentos para um dia de beleza, onde cada uma
fez uma maquiagem e recebeu dicas.

46

Dia das Mães
O Dia das Mães é uma data que devemos demonstrar a gratidão que sentimos por
tamanha dedicação, afeto e proteção que somente ela proporciona à nos.
A Djazil, para lembrar esta data e homenagear as mamães da contabilidade,
proporcionou um momento de massagem, oferecido por uma profissional da área, e
entregou um cartão personalizado à elas com a fotos dos seus filhos.
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FESTCONT
Unir os colaboradores e promover um momento de integração foi o objetivo da
Contabilidade Djazil ao participar do XX Festcont. O evento realizado pelo Sindicato
dos Contabilistas do Alto Vale do Itajaí – Sindicont promove um dia de competições
esportivas em diversas modalidades.
Com foco na diversão e no relacionamento entre os contabilistas, colaboradores e
familiares, o evento, realizado anualmente, reuniu cerca de 300 pessoas entre elas os
colaboradores da Djazil no sábado, 27 de Maio.
Como de tradição, a Djazil reuniu seus colaboradores, montou as equipes e
participou de todas as modalidades oferecidas pelo evento, sendo a campeã na
modalidade futebol masculino e truco.
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Gincana Djazil
Todos os anos, a Contabilidade Djazil promove uma Gincana entre os
colaboradores com a ideia de melhor integrar o grupo e para ajudar na arrecadação
de fundos para as suas ações sociais.
No ano de 2017 não foi diferente, iniciando a Gincana em abril, a primeira prova foi
a elaboração de ideias das equipes para a logo da Campanha do Agasalho da Djazil.
A pontuação ocorreu conforme a ordem de entrega das ideias e a escolhida ganhou
um bônus de 50 pontos. Logo após, foi lançado a Campanha do Agasalho, onde as
equipes tiveram que arrecadar o máximo de roupas possível para assim atender as
necessidades das famílias carentes da região.
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Festa Junina
Na Contabilidade Djazil todos os anos é comemorado esta festa, onde é
proporcionado muitas brincadeiras, comidas, bebidas e diversão. Neste dia ocorreu
algumas provas relacionadas a Gincana, onde conforme a colocação da equipe
renderia pontos, e assim ao final de todas, foi anunciada a tão esperada equipe
vencedora da Gincana. Para a organização deste dia tão especial, foi eleito uma
comissão organizadora onde estas pessoas seriam responsáveis por toda a
preparação do ambiente, das comidas, bebidas, montagem das brincadeiras e
provas da gincana.
Neste dia, todas as pessoas devem vir tipicamente trajadas a caráter, onde além
dos colaboradores foram convidados os seus respectivos cônjuges e filhos para
participarem desta confraternização. Ao final foi eleito através de votação a pessoa
mais bem trajada da noite, ou seja, aquele que estava com a roupa mais
caracterizada para a festa junina.
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Essa confraternização é feita com a intenção de unir e descontrair os
colaboradores, fugindo um pouco da rotina de todos os dias.
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Dia do Homem
No dia quinze de julho é comemorado o dia dos homens no Brasil. O objetivo
desse momento é conscientizar a população masculina sobre os cuidados que
devem tomar com a sua saúde.
Para enaltecer essa data, a Contabilidade Djazil sempre disponibiliza um momento
durante o expediente para uma pequena confraternização. Os colaboradores
parabenizam os homens, que também recebem um presente em comemoração à
esta data.
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Dia do Contador e Contabilista
O dia do Contador é comemorado no dia 22 de setembro e o dia dos Contabilistas
no dia 25 de Abril de cada ano.
Na Contabilidade Djazil no dia do contabilista foi entregue aos colaboradores uma
pequena lembrança para enfatizar este dia. Já no dia do Contador foi feita uma
homenagem aos contadores formados, e após foi proporcionado um café para todos
os colaboradores da empresa.
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Dia dos Pais
O dia dos pais surgiu com a finalidade de lembrar dos nossos amados e
queridos papais. Comemorado todo segundo domingo do mês de agosto no
Brasil, a Contabilidade Djazil sempre lembra desta data e prepara uma bela
homenagem à eles.
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Encerramento
“Como de costume, ninguém além do Sr. Ciro, sabia o destino do passeio, e isso
torna tudo mais divertido, pois ficamos todos muito ansiosos imaginando: para
onde vamos? O que vamos fazer? E esta comemoração foi cheia de desafios para
toda equipe, o passeio foi em um parque aquático da região, conhecido como
Saldo das Águas na cidade de Alfredo Wagner, um dia repleto de muita diversão e
atrações para todos, como piscinas, tobogãs; dança; comida; bebida, e claro
muita diversão. Desde o inicio do passeio todos os colaboradores ficam muito
entusiasmados com a viagem, no ônibus são feitas diversas brincadeiras e a
revelação do amigo secreto que todo ano é feito, um momento muito alegre para
conhecermos melhor os colegas de trabalho e assim termos um novo ano cheio
de energia para superar mais desafios em união com toda equipe Djazil.” – Edna
Thiersch.
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O encerramento do ano é motivo para comemorar, e não diferente dos anos
anteriores a Djazil proporciona momentos alegres e descontraídos a seus
colaboradores.
Como forma de agradecer aos colaboradores por toda dedicação e empenho no
decorrer do ano, a Djazil oferece este dia de encerramento, para que o pessoal
possa comemorar juntos mais um ano vencido, mais um ano que por mais difícil
que tenha sido superamos todos os desafios com a equipe unida.
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Indicadores Ambientais
Malote Retornável:
Retornável: Com o objetivo de reduzir a utilização de envelopes de papel, a
Contabilidade Djazil possui malotes retornáveis para a coleta de documentos entre
a contabilidade e o cliente;
Reciclagem:
Reciclagem: Todos os cartuchos utilizados nas impressoras são recarregáveis e
retornáveis, todo o lixo é separado e reciclado, ajudando o meio ambiente;
Impressão Frente e Verso:
Verso: Nossa equipe é conscientizada a utilizar frente e verso
nas diversas impressões do cotidiano;
Utilização de canecas de porcelana e garrafinha:
garrafinha: Com o objetivo de diminuir o uso
de copos descartáveis, adotamos as canecas de porcelana para o café da manhã e
garrafinha durante o expediente;
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Indicadores Sociais
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Indicadores Sociais Internos
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Indicadores Sociais Externos
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Equipe 2017
www.djazil.com.br
(47) 3531-9400
(47) 99988-0451
djazil@djazil.com.br
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