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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

Receita Federal amplia isenção de Imposto de Renda na
venda de imóveis

Benefício passa a valer para quem utilizar recursos na
venda de imóvel para quitar - total ou parcialmente -
financiamentos imobiliários já contratados. A Receita
Federal ampliou a isenção de Imposto de Renda sobre o
lucro obtido na venda de imóveis. A nova regra, que entrou
em vigor em 17 de março, concede isenção do tributo para
quem utilizar os recursos na venda de imóvel para quitar
em até 180 dias - total ou parcialmente - financiamentos
imobiliários contratados anteriormente.
Fonte: InfoMoney

Começam a valer novas regras que permitem trabalho
híbrido e por produção

O governo publicou no dia 28/03 o texto da MP (Medida
Provisória) que traz uma série de mudanças para os
trabalhadores. Dentre elas, permissão para trabalho híbrido
(presencial e remoto) e criação do contrato de trabalho por
produção ou tarefa, sem controle da jornada de trabalho.
Há ainda ações que poderão ser aplicadas especificamente
em cidades que enfrentam calamidades públicas, como
enchentes: autorização para empresas cortarem jornadas
de trabalho e salários, adiamento do recolhimento do FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) dos
trabalhadores e permissão para antecipação de férias
individuais e folgas em feriados.
Fonte: UOL

TST condena empresas que desrespeitam LGPD

Tribunal Superior do Trabalho (TST) condena método de
certificação de caminhoneiros que segrega motoristas
inadimplentes. A Justiça trabalhista brasileira proibiu o
setor de seguros de continuar utilizando dados pessoais de
caminhoneiros no método de certificação que define os
motoristas que podem transportar carga no Brasil. Em
decisão final, à qual não cabe recurso, o TST apontou que
esses cadastros de caminhoneiros desrespeitam a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD) ao se basearem em
informações creditícias (SPC, Serasa etc).
Fonte: Segs

FGTS: Justiça autoriza saque para famílias de crianças
autistas

A Justiça está concedendo o direito de sacar o saldo do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para
famílias que têm dependentes com Transtorno do
Espectro Autista (TEA). O transtorno não está entre as
hipóteses previstas na lei que autorizam o trabalhador a
usar o fundo, mas os tribunais entendem que é possível
retirar o dinheiro para ajudar nas despesas para cobrir o
acompanhamento profissional.
Fonte: Contábeis

Prorrogado prazo do Relp, da entrega do MEI e da
regularização de dívidas do Simples

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) se reuniu
no último dia 20 e decidiu prorrogar o prazo de adesão
ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de
Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp) para o
último dia útil do mês de maio de 2022. O prazo para
regularização das dívidas impeditivas da opção
pelo Simples Nacional também foi adiado, mudando de
abril para o último dia útil do mês de maio. Já a entrega
da declaração anual do MEI (DASN-Simei), antes prevista
para o fim de maio, poderá ser realizada até o último dia
útil do mês de junho.
Fonte: Contábeis



FISCAL -

TRIBUTÁRIO

STF: É constitucional o ISS sobre contratos de franquia

Franquia [ou franchising empresarial] é o sistema pelo qual um franqueador autoriza por meio de
contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre
associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços
e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou
sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador (art. 1º. da Lei nº. 13.966/2019).

A Lei de Franquias originária é de 1994 e, até o ano de 2003, não havia norma que considerasse a
atividade de franquia como serviço para fins de exigência de Imposto Sobre Serviços (ISS), mas, a
situação mudou com o advento da Lei Complementar nº. 116/2003, que menciona taxativamente os
itens 10.04 e 17.08 indicando que a atividade de franquia está sujeita ao ISS.

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento
mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).
17.08 – Franquia (franchising).

Conceito de Serviços

Muito se discutiu nos Tribunais desde então, a fim de definir se a atividade do franqueador
configuraria ou não fato gerador do ISS. Num caso específico, uma empresa alegava que a incidência
do ISSQN é inconstitucional porque a atividade-fim não é prestação de serviço.

A tese mencionava que os contratos de franquia tratam de efetiva cessão de direito de uso de marca
ou patente, que, apesar de envolver alguns serviços – como o treinamento, p.ex. – não tem neles o
seu fim, sendo meros aspectos de um todo. Dessa forma, o contrato de franquia contemplaria a
autorização de uso, onde o franqueador cede os direitos que detém sobre um negócio para que a
atividade seja expandida/exercida por terceiro (franqueado), em essência, revelaria uma obrigação
de dar, portanto, fora do campo de incidência do ISSQN.

No STF, o recurso foi ingressado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que
entendeu pela constitucionalidade da cobrança e, a repercussão geral foi reconhecida em 2010. Na
decisão de Maio/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que é devido o ISSQN,
sobre os contratos de franquia.

De acordo com o ministro relator [Gilmar Mendes], a estrutura do negócio de franquia inclui tanto as
obrigações de dar como prestações de fazer, isso porque o contrato não se resume a uma simples
cessão de direitos, sem qualquer forma de prestação de serviços, no seu entendimento:

“O contrato de franquia inclui, sim, uma prestação de serviços passível de sofrer incidência
do imposto municipal. Há, nesse liame contratual, inegável aplicação de esforço humano
destinado a gerar utilidade em favor de outrem (o franqueado). O vinculo contratual,
nesse caso, não se limita a uma mera obrigação de dar, nem à mera obrigação de fazer”

“É constitucional a incidência de ISSQN sobre contratos de franquia (franchising) (itens
10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da LC nº 116/2003)”.

Diante do resultado do julgamento, é possível afirmar que o STF dá mais um passo na lapidação do
conceito de serviço e na interpretação constitucional, sendo possível afirmar que o julgamento do
caso se aproxima de uma delimitação mais clara do conteúdo da lei complementar e representa
evolução em relação ao julgado dos planos de saúde, já que reduz o nível de discricionariedade em
que o legislador complementar pode atuar, na mesma medida em que reconhece que a dicotomia
entre “obrigação de dar” e “obrigação de fazer” não está inteiramente superada.

Em que pese as muitas críticas à decisão, especialmente daqueles que compartilham do
entendimento dos votos divergentes [como do Ministro Marco Aurélio, que defendeu a tese de que,
o franqueador é remunerado através de royalties pela cessão do seu know-how, afinal, não presta
qualquer serviço para quem não é participante de sua rede/bandeira e somente exerce atividade
para a manutenção das características do negócio que criou], no momento, têm-se que a atividade
de franquia, é legalmente tributada pelo ISSQN.



PESSOAL-

PREVIDENCIÁRIO

Empresa tem bens bloqueados após morte de trabalhador

Recentemente, o juiz do trabalho Deodoro Jose de Carvalho Tavares do TRT da 8ª região,
determinou o bloqueio de bens de uma empresa até o limite do valor da causa, em razão da
morte de um trabalhador por acidente de trabalho.

A decisão foi concedida em caráter de urgência visando evitar a possível dilapidação do
patrimônio da empresa.

O empregado faleceu por choque elétrico de alta voltagem, enquanto estava nas dependências
da empresa, a qual ele trabalhava a dois anos sem registro em CTPS.

A família do obreiro alegou que a empresa deu indícios de que não pagaria valores referente as
verbas trabalhistas devidas, bem como possíveis indenizações, e por esse motivo foi requerida a
medida de urgência.

O juiz ao analisar o processo, identificou indícios que demonstravam a existência do vínculo
empregatício entre as partes, como o uniforme da empresa que o trabalhador usava no
momento em que ocorreu o acidente, além de constar na ficha de atendimento na unidade de
saúde do paciente, a condição de empregado não registrado.

Ademais, em sua decisão, o magistrado justificou que os requisitos de perigo de dano e
resultado útil do processo, se fazem presentes nesse caso, pois a demora em proferir a decisão
poderia ocasionar possível dilapidação do patrimônio da empregadora.

Analisando o ocorrido, podemos verificar a sucessão de erros praticados pela empresa, e uma
delas é a ausência de anotação na CTPS, que está prevista na CLT em seu art.29, o qual deixa
claro que o prazo para anotar a carteira é de 48 horas, ou seja, o trabalhador passou muito
tempo sem registro, o que poderia ter sido facilmente evitado.

O empregador precisa estar atento as penalidades impostas pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), a fim de evitar possíveis condenações que causem prejuízos a empresa, e uma
alternativa para a diminuição desses prejuízos, é o compliance trabalhista, pois esse
procedimento é responsável por alinhar e adequar a empresa e todos os envolvidos às leis
trabalhistas e os aspectos que envolvem o ambiente laboral.



CONTABILIDADE-

CONTROLADORIA

EVA, ou Economic Value Added: o que é Valor Agregado e como calcular o EVA?

O EVA surgiu pela falta de indicadores de desempenho para expressar a real criação de
riqueza das empresas. O Economic Value Added, carinhosamente chamado de EVA, foi criado
pela consultoria Stern Stewart & Co., de Nova York (EUA), com o objetivo de mensurar se um
determinado investimento está trazendo reais ganhos para seus acionistas.

Acrônimo de língua inglesa, EVA, significa em bom português, o Valor Econômico Adicionado,
ou, de uma maneira resumida, Valor Adicionado (ou, ainda, Valor Agregado). O EVA é
um indicador que demonstra a criação ou destruição de valor. De acordo com o professor
Assaf, representa o custo de oportunidade do capital aplicado por credores e acionistas como
forma de compensar o risco assumido no negócio.

O Economic Value Added se originou de uma necessidade das empresas de conseguirem
expressar a criação de riqueza, constituindo-se, desse modo, em uma ferramenta que
possibilita profissionais financeiros mensurarem a criação de valor do negócio. Com o
resultado do cálculo do Valor Agregado acionistas, investidores e executivos obtém uma visão
mais acurada com relação à rentabilidade do capital empregado em um investimento. Por
isso dizemos que o EVA apresenta se o capital foi bem investido em termos de geração de
riquezas para o negócio.

Para economistas, Valor Agregado está relacionado com o custo de oportunidade e trata-se
do lucro econômico. Para você entender melhor, o EVA é o valor dos bens produzidos por
uma empresa, depois da dedução dos custos dos insumos adquiridos de terceiros (como bens
intermediários, matérias-primas, serviços), utilizados na produção, bem como a dedução
do custo de capital dos acionistas de forma a compensar o risco.

Tendo em vista que o EVA mede a lucratividade real de uma empresa, com as informações
obtidas por meio do seu cálculo, profissionais de finanças conseguem mensurar o lucro
econômico de um novo negócio. Assim, estão aptos a apoiar a alta diretoria na tomada de
decisão em investimentos em novas empresas, por exemplo.

Quando falamos em EVA também estamos falando em um indicador para avaliar se um
determinado investimento é ou não viável. Por isso, não podemos esquecer dos outros
indicadores também utilizados para esse fim. Cada um possui suas particularidades e
ninguém mais do que o profissional da área de planejamento e controladoria para saber da
importância de todos eles.

De acordo com o EVA, empresas devem criar retornos financeiros a uma taxa acima do custo
de capital. Isso porque a ideia por trás do Valor Adicionado é que organizações podem ser
chamadas de lucrativas somente quando geram riquezas para seus stakeholders
(interessados).

Você deve estar pensando, então, que é o lucro que a empresa está dando, certo? Pois bem,
o lucro operacional da companhia, após imposto de renda, tem que ser suficiente para pagar
os juros aos credores e ainda sobrar dinheiro suficiente para dar o retorno desejado pelos
acionistas (atingir ou superar o TIR, aquela Taxa de Expectativa do Acionista). Não basta,
portanto, que a última linha do balanço esteja no azul, ou mesmo crescendo.

E, como você sabe, isso vai muito além do lucro líquido. Portanto, a importância do EVA está
em servir como um reflexo do desempenho financeiro.

Além disso, como o Valor Agregado concentra-se na verdadeira criação de valor, ele leva a
melhores decisões de gestão. Importante ressaltar que o EVA pode ser aplicado em toda
a estrutura organizacional. Por isso, o indicador pode servir como uma maneira de motivar e
responsabilizar o pessoal. Adicionalmente, faz com que gestores fiquem mais atentos à
performance de suas áreas.



BPO FINANCEIRO

BPO Financeiro

A terceirização das atividades administrativas-financeiras, atualmente se mostra no país como
realidade, aliada as rotinas habitualmente terceirizadas relacionadas à pessoal, à área fiscal e de
contabilidade.

Através dessa terceirização, as empresas podem se dedicar exclusivamente às suas atividades, tendo à
sua disposição, profissionais habilitados e atualizados nessas atividades específicas de suporte
operacional.

Assim, o chamado BPO Financeiro nada mais é do que a contratação de uma empresa terceira para
realizar a gestão das finanças do seu negócio, complementada pela operacionalização do dia-a-dia
financeiro, contemplando o agendamento dos compromissos, a análise do fluxo de caixa, as atividades
relacionadas às cobranças e busca de recursos quando necessário.

Muitos empresários ainda tentam atuar no departamento financeiro, mesmo sem qualquer
conhecimento técnico, apenas pagando boletos que recebem, sem um estudo mais profundo do que
está sendo pago.

Atividades do BPO Financeiro

Cada segmento e forma de atuação exige o desenvolvimento de tarefas específicas, mas, regra geral,
toda empresa – pequena/média/grande – precisa de gestão financeira, afinal, sem um profundo
entendimento do que acontece no fluxo de caixa, o negócio sempre estará em risco.

A princípio, para a maioria das empresas, se forem realizadas as atividades básicas do BPO Financeiro,
uma certa melhoria já se verificará e, como exemplo dessas atividades, podemos citar:

• Cotação de mercadorias e serviços;
• Agendamento de compromissos;
• Envio de duplicatas para cobrança bancária;
• Acompanhamento do pagamento dos clientes;
• Atualização do fluxo de caixa e projeção futura;
• Apresentação de relatórios personalizados, conforme a atividade/atuação.

Com a terceirização das rotinas administrativa-financeiras, a empresa cliente pode se dedicar
exclusivamente ao seu negócio e ainda pode escolher que tipos de relatórios deseja receber para
acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e da sua performance.

Habitualmente nas empresas, as atividades administrativas-financeiras são exercidas por mais de uma
pessoa e, com dedicação exclusiva; sendo que, na contratação do BPO Financeiro, tais pessoas acabam
por ser liberadas para atividades que colaborem com a geração de receitas, deixando assim, de serem
vistas como despesas operacionais.

BPO Financeiro da Planemp

Para as empresas com equipes reduzidas e sem foco nas rotinas administrativas – o caso da maioria
esmagadora das pequenas e médias empresas em atuação no país – a terceirização das atividades
financeiras garante a execução por experts no assunto, com dedicação específica e compartilhamento
de conhecimento oriundo da terceirização prestada para várias empresas de várias segmentos.

Aqui na Planemp, entendemos que as atividades do financeiro são tão específicas como as atividades
de contabilidade e, em razão disso, devem ser desenvolvidas por profissionais especializados, com
foco exclusivo.

Assim, oferecemos o serviço de BPO Financeiro, em complementação aos serviços tradicionais de
terceirização de Contabilidade e, com essa integração, os relatórios são apresentados com qualidade
superior, de forma enxuta e rápida.

Muitas empresas nos questionam sobre o preço dos serviços - acreditando que o custo da contratação
é elevado – mas isso não é uma realidade, afinal, os custos operacionais dessa atuação, são diluídos
entre vários clientes e, como exemplo, temos planos a partir de R$ 1.000,00mensais.

Se você gostaria de conhecer mais a respeito desse assunto, entre em contato conosco, um de nossos
especialistas poderá lhe explicar em detalhes a rotina de trabalho. E, tenha certeza que, com a
contratação, sua equipe vai poder se dedicar exclusivamente à sua empresa.



CONSULTORIA

LEGAL 

Tratamento de dados de colaboradores dispensados

A Lei Geral de Proteção de Dados se tornou um dos assuntos mais procurados e
comentados por profissionais do direito e de outras áreas, isso porque seus aspectos
impactam consideravelmente em diversos âmbitos, sejam eles relacionados à pessoa
física como também à pessoa jurídica.

Em breves palavras, a LGPD funciona como regulamentação e proteção de dados
pessoais, estabelecendo diversas regras a fim de viabilizar segurança jurídica às partes
envolvidas em uma relação na qual houve coleta e armazenamento de dados.

Como é possível imaginar, essa nova norma trouxe inúmeros reflexos em âmbito
trabalhista, afinal, ela abrange os atos desde a captação de um currículo, até o
encerramento do vínculo empregatício e, nesse contexto, abordaremos
especificamente o tratamento de dados de colaboradores dispensados.

Em aspectos gerais, quando o empregador resolve desligar um empregado, ele deverá
observar de forma muito mais atenta, as implicações da finalização do uso de dados
desse seu ex-colaborador.

Há dispositivo legal na CLT que garante à empresa o direito de manter os dados de seus
funcionários, ainda que após o término do contrato de trabalho, tendo por objetivo o
cumprimento de diversas diretrizes trabalhistas.

Com isso, ainda que a lei geral de proteção dados conceda o direito ao dono dos dados
de requerer o encerramento de seu uso, no âmbito trabalhista, a norma própria é a que
vale, superando assim tal garantia.

Assim, os dados da pessoa desligada do quadro de funcionários poderão ser
armazenados pela empresa por tempo indeterminado, para fins de cumprimento de
obrigações legais, ou ainda, pelo mesmo prazo que se consumaria o fenômeno da
prescrição (perda de pretensão de reparação de direito violado).

A título exemplificativo, podemos mencionar o ingresso da reclamação trabalhista, que
deve ocorrer em até 2 anos após a extinção da relação de trabalho. Neste caso, a
empresa tem garantido o direito de armazenamento de dados pessoais de terceiro - ex-
funcionário - durante esse período, com o fim específico de poder se defender dessa
eventual demanda.

Além disso, os cuidados extras com o repasse das informações pessoais de terceiro
também são primordiais, sendo necessário que a atuação junto às empresas parceiras,
como escritórios de contabilidade, empresas de recrutamento, seleção e treinamento
de recursos humanos, empresas de programas de saúde médica ocupacional, entre
outras, garantam o sigilo de informações e cuidados no armazenamento de dados de
terceiro.

Isso porque, qualquer vazamento ou utilização de dados pessoais de terceiro é fato
passível de penalidade, inclusive aplicação de multa.

Desta forma, pode-se concluir que há muito que se atentar em relação ao tratamento
dos dados pessoais de ex-funcionários, devendo a empresa recorrer sempre às práticas
que evitem a exposição de dados e, garantir uma política de proteção de dados que
obedeça às regras contidas na recente regulamentação, sob pena de responsabilização
pelo seu uso incorreto ou vazamento deles.



Fale conosco!! Rua Abílio Figueiredo No. 92 
CJS 81/82, Anhangabaú 

CEP.: 13.208-140 – Jundiaí – SP
Tel.: 11-4521-6648 / 11-9-6853-6468 

contato@planemp.com.br

Especialistas em contabilidade, finanças e tributos 

Foco no cliente 

Atendimento personalizado


