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I N S T I T U C I O N A L  

A Planemp Contabilidade e Assessoria Empresarial é focada
na terceirização das rotinas contábeis e administrativas-
financeiras para pequenas e médias empresas, através da
atuação personalizada.

Como empresa especialista no segmento, mantemos equipe
integrada e atualizada, para o desenvolvimento das rotinas de
contabilidade e controladoria, apuração e revisão fiscal-tributária,
rotinas de departamento de pessoal, rotinas da área
administrativa e, ainda, rotinas da área financeira. Contratando
nossos serviços, as empresas podem se dedicar exclusivamente
ao seu propósito, deixando para nós as rotinas em questão.

• BPO Contabilidade – terceirização completa das rotinas de
apuração fiscal, rotinas de pessoal e de contabilidade;
• BPO Financeiro – terceirização personalizada do financeiro,
desde o agendamento dos compromissos, passando pela
elaboração de relatórios financeiros e de resultado, até a
projeção e análise do fluxo de caixa;



NOTÍCIAS

MEI: empreendedor precisará recolher DAE do
funcionário a partir de outubro

Fica obrigatório ao Microempreendedor
Individual (MEI) o recolhimento das obrigações
previdenciárias de seu funcionário pelo DAE –
Documento de Arrecadação do eSocial, a partir do dia 1º
de outubro deste ano. Até o momento, acertos
referentes à Contribuição Previdenciária (INSS) e Fundo
de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS) são realizados
via GFIP/Conectividade Social.
Fonte: Contábeis

A tese que discute o pagamento de CSLL-IRPJ se
estende a todos os tributos

A tese que discute momento do pagamento de CSLL-IRPJ
quando há ganho de ação pelo contribuinte se estende a
todos os tributos federais, de acordo com decisão do
TRF3. As empresas que discutem tributos federais em
juízo, em caso de êxito no processo, podem optar em
receber os valores pagos indevidamente através de
compensação, ao invés de restituição. Ocorre que, para
que para que se realize o aproveitamento dos créditos
tributários por meio de compensação, é necessária a
prévia habilitação na Receita Federal, para
posteriormente haver compensação com tributos
vincendos.
Fonte: Tributário nos Bastidores

Auxílio-inclusão pagará R$ 550 a partir de outubro

Quem recebeu o BPC cinco anos antes de começar a
trabalhar ou teve a suspensão do benefício poderá
solicitar. Pessoas com deficiência que recebem o BPC
(Benefício de Prestação Continuada), pago pelo INSS
(Instituto Nacional Seguro Social), e que conseguiram
emprego com carteira assinada, poderão receber o
auxílio-inclusão criado pelo governo federal a partir de
1º de outubro deste ano. O valor será de R$ 550 — 50%

do BPC, que é de um salário mínimo. Terão direito ao
beneficio pessoas com deficiência moderada ou grave
que estejam inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) e
receba remuneração de até dois salários mínimos (R$
2.200, neste ano), e seja segurado pela Previdência
Geral ou Regime Próprio dos Servidores.
Fonte: CNN Brasil

Aprovada proposta que estabelece imunidade
tributária de entidade beneficente

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara
dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar
(PLP) 134/19, com condições para que entidades
beneficentes de assistência social, de saúde ou de
educação tenham direito à imunidade tributária em
relação às contribuições para a seguridade social. O
projeto foi aprovado na forma do substitutivo
elaborado pelo relator, deputado Antonio Brito (PSD-
BA), com vários ajustes no texto original do deputado
Bibo Nunes (PSL-RS).
Fonte: Agência Câmara de Notícias



FISCAL -

TRIBUTÁRIO

SP: Governo anuncia redução de impostos em diversos setores para 2022

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira (29) a
redução de impostos estaduais em diversos setores da economia paulista.
Para ele, os benefícios foram possíveis “graças à retomada econômica e aos
bons resultados do Governo de SP”.

De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, as novas alíquotas passam a valer
a partir de 1° de janeiro de 2022.

No total, serão dez departamentos com reduções, confira:

• Medicamentos: de até 18% para 0%;
• Eletroeletrônicos: de 13,3% para 2,65%;
• Sucos naturais: de 13,3% para 3%;
• Equipamentos de petróleo e gás: de 12% para 0%;
• Veículos elétricos: de 18% para 14,5%;
• Alimentos e bebidas: de 3,69% para 3,2%;
• Veículos usados: de 3,9% para 1,8%;
• Produtores de Biodiesel: de 13,3% para 3,33%;
• Malte para cerveja: de 12,9% para 11,5%;
• Genética animal: de 4,14% para 0%.

Retomada econômica

A economia paulista vem se recuperando mais rapidamente que a federal. No
2º trimestre, o PIB (Produto Interno Bruto) do Estado cresceu 7,1%, enquanto
o resultado nacional foi de apenas 1,8%.

À época do resultado, Doria disse que não foi “um golpe de sorte” e sim fruto
de gestão e planejamento.
Fonte: Contábeis



PESSOAL-

PREVIDENCIÁRIO

Atendente de supermercado receberá indenização por danos materiais e morais

Sentença proferida na 28ª Vara do Trabalho de São Paulo entendeu que o
acidente ocasionou a perda da capacidade laborativa da vítima. Após cair em uma
unidade da rede Carrefour, a trabalhadora lesionou o ombro, passou por cirurgia e
teve limitações de força e movimentos. A rede de hipermercados deverá pagar
indenização por danos materiais de R$ 22,5 mil e danos morais de R$ 8 mil em
favor da profissional.

Na decisão, a juíza Ana Cristina Guedes destacou que a atividade da empresa se
tornou arriscada quando ela exigiu que a empregada se deslocasse de patins.
Pontuou também que não houve prova de que a mulher fora habilitada para o uso
do equipamento.

"E mesmo que a tivesse treinado, não se pode considerar que o empregador age
de forma cuidadosa ao obrigar a empregada a patinar em um mercado cheio de
pessoas e de produtos que podem cair a qualquer momento", alertou.

A magistrada concluiu pela responsabilidade objetiva da reclamada. Para isso,
considerou o laudo pericial, que apontou incapacidade parcial e permanente para
o trabalho, com redução funcional de 9,375%. Entendeu também que as sequelas
foram derivadas da queda quando a profissional patinava exercendo suas
atribuições por ordem do empregador. Em sua opinião, pouco importa se o tombo
ocorreu após a autora colidir com cliente (como defendeu a inicial) ou tropeçar em
produto (como afirmou testemunha).

Depois de mais de um ano do acidente, a atendente foi operada do ombro
esquerdo. Além disso, teve o contrato rescindido sem justa causa quando ainda
realizava sessões de fisioterapia. Por essa razão, também pedia convênio médico
vitalício e reconhecimento de dispensa discriminatória, ambos, porém, indeferidos
pelo juízo.

Para arbitrar a indenização por danos materiais, a julgadora aplicou o percentual
de incapacidade apurado na perícia sobre o salário da trabalhadora desde o
desligamento até a data em que completaria 62 anos, idade mínima para a
aposentadoria voluntária. Por fim, explicou que o valor definido a título de danos
morais considerou, entre outros pontos, a duração dos efeitos da ofensa e as
posições social e econômica da ofensora e da ofendida.
Fonte: TRT2



CONTABILIDADE-

CONTROLADORIA

Contabilidade e Controladoria

Contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos ocorridos
em uma empresa.

Controladoria pode ser considerada uma evolução da contabilidade, que colabora
com a gestão, coordenando as questões orçamentárias e administrativas de uma
empresa.

Dessa forma, buscando a excelência na gestão das empresas, contar com as
atividades de contabilidade e controladoria, tem se mostrado fundamental.

A contabilidade em si, possui maior visibilidade até por imposição legal, e é
entendida como a ciência que estuda as variações quantitativas e qualitativas que
ocorreram numa determinada empresa (ou grupo de empresas). Dessa forma, os
registros de entradas e saídas no fluxo de caixa, são profundamente analisados e
classificados, de modo a demonstrarem a situação patrimonial da empresa. Aqui
cabe destacar que a contabilidade analisa eventos passados.

Por sua vez, a controladoria é definida como uma ramo da contabilidade e, por vezes,
como sua evolução natural, afinal, de posse dos dados contabilizados (passado),
providencia os relatórios e informes que projetam o futuro. Assim, a controladoria
possibilita que as empresas preparem o seu planejamento estratégico, na medida em
que, apresenta aos gestores, os indicadores e as projeções futuras do negócio.

Em termos práticos, enquanto a contabilidade registra e consolida as informações
relevantes para o negócio, em nível operacional, a controladoria elabora
relatórios/informes com os tais dados e orienta o planejamento estratégico da
empresa.

A figura do ‘controller’ é bastante comum nas grandes empresas, mas, as atividades
do departamento de controladoria, com certeza, é até mais importante para as
pequenas empresas, afinal, essas precisam de análises claras e objetivas do seu
resultado e das suas expectativas, para que possam se manter economicamente
viáveis e, via de consequência, possam crescer em seus segmentos.

Dentre as análises e relatórios possíveis, que habitualmente são gerados na
controladoria (e, claro, no departamento administrativo-financeiro), podemos
destacar:

• Resultado por produto;
• Resultado por equipe de vendas;
• Resultado pelo meio físico, comparado ao meio virtual;
• Resultado por unidade;
• Formação de preço etc.

Se você ainda não conta com análises de controladoria no seu negócio, a contratação
desse serviço na modalidade de terceirização (BPO Contábil-Controladoria; BPO
Financeiro) pode ser uma solução interessante. Entre em contato conosco, e saiba
mais a respeito.
Fonte: Equipe Planemp



BPO FINANCEIRO

Gestão de caixa: tudo o que você precisa saber

A gestão de caixa compõe o planejamento financeiro, constituindo grande
parte dele. Ela permite a visualização das movimentações monetárias, a
identificação dos lucros, estratégias para redução de gastos, aumento de
lucratividade e rentabilidade do negócio, dentre outras ações.

A principal importância dessa linha de gestão é o nível de organização que ela
proporciona para as finanças do negócio, o que faz dela fundamental para o
levantamento de perspectivas realistas que auxiliem em uma tomada de
decisões mais assertiva.

A seguir você poderá saber mais sobre alguns pontos fundamentais desse
assunto.

O que é gestão de caixa?

Sumariamente, a gestão de caixa é o acompanhamento, controle e
direcionamento do fluxo de caixa, isto é, da movimentação de entradas e
saídas de recursos do negócio. Nesse sentido, uma gestão eficiente do caixa da
empresa precisa registrar detalhadamente essas movimentações, envolvendo
todas as informações de ordem financeira imediatas ou preditivas.

Por que é importante fazer uma gestão de caixa eficiente

Fazer a gestão de caixa é fundamental para manter a empresa funcionando,
mas, mais do que isso, é preciso que essa ação seja eficiente. A importância de
fazer a gestão de caixa consiste, dentre outras questões em:

– Organizar as contas da empresa de modo a evitar problemas financeiros e
tributários;
– Alcançar maior estabilidade e segurança para o negócio em momentos
críticos;
– Planejar investimentos e ações de acordo com a realidade financeira da
empresa, assim como das necessidades identificadas a partir dessa gestão;
– Orientar melhor a tomada de decisões relativas ao negócio, de modo que
elas beneficiem o caixa da empresa.

Algumas dicas para organizar a sua gestão de caixa

A palavra-chave para ter uma gestão de caixa eficiente é a organização. A
partir do controle de informações e desenvolvimento de estratégias com base
nessas informações, é possível manter o caixa estável, evitar o “vermelho” e
trazer benefícios para o seu negócio. Algumas medidas que podem te ajudar
são:

Registrar, monitorar e analisar o fluxo de caixa

Essa é uma ação fundamental, pois te dará base para todas as outras
estratégias relacionadas à gestão de caixa. Deve-se registrar periodicamente
os valores que entram e saem da empresa, sem exceções, tais como:



valores em conta, valores por receber, custos de manutenção, pagamento de funcionários,
dentre outros.

Cada tipo de verba deve ser devidamente identificado. Você não deve, por exemplo, contar
com o dinheiro a receber como um recurso disponível, pois imprevistos podem acontecer.

Não se esqueça, também, de levar em consideração o capital de giro.

Identificação de problemas e potenciais

O acompanhamento recorrente do fluxo de caixa irá lhe dar pistas sobre possíveis problemas
ou potenciais das finanças da empresa. É possível identificar devedores que prejudicam o
negócio, maus fornecedores, desperdícios, investimentos positivos, estratégias bem-
sucedidas, dentre outras informações.

A realização de um diagnóstico do que tem conferido resultados positivos ou prejudiciais ao
caixa do seu negócio permitirá que você reveja ou fortaleça determinadas ações.

Abertura e fechamento de caixa

Abrir e fechar o caixa deve ser uma prática diária, inclusive para garantir que você possa fazer
com precisão as ações indicadas anteriormente. Essa medida consiste em saber com quanto
capital a sua empresa começa o dia e com quanto ela termina.

A partir dessas dicas você poderá elaborar uma estratégia mais detalhada, de acordo com as
particularidades e necessidades do seu negócio, de modo que as soluções sejam as mais
adequadas à sua realidade. Para mais dicas preciosas sobre gestão financeira
Fonte: Idebrasil



CONSULTORIA

LEGAL 

Nova norma descomplica a implementação da LGPD pelos pequenos negócios

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou em Agosto, uma
norma que disciplina a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
pelas micro e pequenas empresas.

O texto prevê um tratamento diferenciado para os pequenos negócios,
dispensando algumas obrigações e simplificando o processo de adequação.

Na avaliação do Sebrae, a norma dá maior segurança jurídica às MPE, mas
também às grandes empresas que têm parcerias importantes com os pequenos
negócios. O texto esteve em consulta pública até 29 de setembro.

A norma, que contou com o apoio do Sebrae em sua formulação, simplifica
vários pontos que eram bastante complexos e difíceis de serem implementados
pelas MPE, como a nomeação de um Encarregado pelo Tratamento de Dados
Pessoais, que agora está dispensada para quem se enquadrar.

Outro ponto relevante é a concessão de prazos diferenciados e principalmente
o enquadramento na Lei Complementar nº 123, de acordo com o grau de risco
que a empresa pode gerar aos consumidores.

Na avaliação do Encarregado de Dados Pessoais do Sebrae, Diego Almeida, o
texto ainda deixa alguns pontos para serem resolvidos em resoluções e
normativos específicos a serem publicados pela autoridade, mas é um marco
importante para os pequenos negócios.

“O Sebrae acredita que as MPE ainda não estão preparadas para
realizar a adequação, ainda mais por conta do contexto de crise
causada pela pandemia. Mas acreditamos que a norma deve fomentar
a busca pela adequação. Agora, além da implementação ter se tornado
mais fácil, as empresas terão um novo diferencial competitivo”,
comenta Diego.

“Recomendamos que os empreendedores procurem o Sebrae. Nós
podemos ajudá-los a colocarem suas empresas no rumo certo,
conforme preconiza a lei. O Sebrae está oferecendo cursos, palestras e
consultoria especializada”, complementa.

No momento, ainda não foi divulgado o resultado da consulta pública.

“O Sebrae vai enviar outras contribuições ao texto tentando facilitar
ainda mais o trabalho para as MPE. Assim que essa norma estiver em
vigor, teremos um equilíbrio entre o dever de garantir segurança aos
direitos dos titulares e a necessidade de medidas técnicas equivalentes a
realidade das empresas”, avalia Diego Almeida.

Pontos de destaque na Norma:
• Dispensa da obrigação de nomear um DPO/Encarregado de
Tratamento de Dados Pessoais
• Flexibilização com base no risco e escala do tratamento



• Flexibilização do atendimento às requisições dos titulares por meio eletrônico ou impresso, ou
ainda qualquer outra forma que assegure o acesso facilitado
• Dispensa da obrigação de eliminar, anonimizar ou bloquear dados excessivos
• Dobro do prazo com relação a outros agentes de tratamento
• Flexibilização do relatório de impacto como forma simplificada
• Serão disponibilizados guias e orientações para auxiliar na adequação
• Outras resoluções específicas serão disponibilizadas para facilitar o tratamento de dados
pessoais.
Fonte: Jornal Contábil
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