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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 adia entrega de escrituração contábil digital

A entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) será
prorrogada para o dia 30 de junho. O anúncio foi feito
ontem pelo secretário Especial da Receita Federal, Julio
Cesar Vieira Gomes, na abertura do evento “Quintas do
Saber – O Contencioso Tributário e a evolução tecnológica
das obrigações acessórias”, realizado pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC) – que divulgou a informação em seu
site. De acordo com o calendário tributário tradicional, a
ECD deveria ser entregue até o dia 31 deste mês.
Fonte: Apet.org

INSS: Portaria autoriza empresas a acessar benefícios
requeridos por empregados

No último dia 10, foi publicada no Diário Oficial da União a
Portaria nº 1.012, que permite que empresas privadas e
entes da administração pública - direta e indireta de
qualquer poder da União, estados e municípios - que têm,
em seu quadro, ocupantes de cargo, emprego ou função
pública a ter acesso às decisões administrativas de
benefícios do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) requeridos por seus empregados.
Fonte: Contábeis

Condomínio indenizará ex-síndico por imputações falsas
em ação de prestação de contas

A 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo deu provimento a recurso de um ex-síndico
contra um condomínio em ação de danos morais. O
montante indenizatório foi fixado em R$ 5 mil.
Consta dos autos que o condomínio ajuizou ação de
prestação de contas contra o apelante que, na época,
estava sendo questionado em relação a seu mandato.
Ocorre que, na petição inicial, o ex-síndico foi acusado de
uma série de condutas irregulares, tais como uso indevido
de receitas auferidas, aplicação de multas descabidas,
recolhimentos fiscais indevidos, contratação de serviços por
preços excessivos, entre outras que, além de não terem
sido comprovadas, repercutiram negativamente na imagem
do recorrente.
Fonte: TJSP

FGTS: Governo pretende aliviar recolhimento nas folhas
de pagamentos

O governo federal estuda reduzir o recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e as
contribuições ao Sistema S para aliviar o bolso dos
empresários. Três Medidas Provisórias (MPs) foram
enviadas ao Palácio do Planalto para estudo e
discussão. O objetivo é desonerar a folha de
pagamento e salários para reduzir o custo de
contratação de mão de obra e, dessa forma, estimular a
geração de empregos.
Fonte: Contábeis

Edita medida provisória que altera Lei Complementar
sobre ICMS

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, editou
uma medida provisória que altera a Lei Complementar
nº 192/2022, texto sancionado em março que define os
combustíveis sobre os quais incidirá, uma única vez, o
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS). A medida provisória assinada pelo
Presidente Jair Bolsonaro foi publicada no dia 18/05 do
Diário Oficial da União e suprime a parte final do Artigo
9° da Lei Complementar. A mudança tem a finalidade de
aumentar a segurança jurídica nas relações entre a
administração pública e os contribuintes, não
ocasionando impacto fiscal, de acordo com a Secretaria-
Geral da Presidência da República.
Fonte: Gov.br



FISCAL -

TRIBUTÁRIO

Operacionalização do Portal Nacional da DIFAL

No ano passado o Supremo Tribunal Federal decidiu (Repercussão Geral – Tema 1093) que a
cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL/ICMS) introduzida pela Emenda Constitucional
(EC) 87/2015 sem a edição de Lei Complementar é inconstitucional. Naquela decisão, modulou os
seus efeitos para aplicação a partir de 2022, dando oportunidade ao Congresso Nacional para que
fosse editada lei complementar sobre a questão, mas, até 31/dez/2021, nada aconteceu.

DIFAL é a diferença entre as alíquotas de ICMS interna da Unidade da Federação (UF) de
destino e a alíquota interestadual, nas operações e prestações destinadas a consumidor
final não contribuinte do ICMS, localizado em outra UF.

A Lei Complementar que veio para regular o DIFAL foi publicada em 04/jan/2022 (LC 190/2022) e,
ato contínuo, em 25/fev/2022, foi publicado pelo CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária,
órgão que regula o ICMS em nível nacional), o Ato COTEPE/ICMS nº 14/2022, que disciplina a
operacionalização do Portal Nacional do DIFAL.

Tendo sido publicada a LC 190 em 04 de Janeiro de 2022, a interpretação geral é de que o
pagamento do DIFAL deveria se iniciar apenas em 01/2023, respeitando-se, portanto, as regras de
anterioridade das normas, mas, os estados têm buscado nos tribunais, outra interpretação, sob o
argumento de que, por não se tratar de novo imposto ou aumento de alíquota, a vigência da norma
e sua aplicação seria imediata.

Num ato que apresenta um viés mais político do que jurídico, presidentes de tribunais estaduais têm
suspendido liminares obtidas por empresas para não pagar o DIFAL em 2022. A decisão mais recente
é do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Ricardo Anafe, que derrubou 19 decisões
provisórias.

O pedido fora feito pelo governo estadual, sob argumento de que as decisões são capazes de gerar
danos à gestão fiscal e a sobrevivência de São Paulo neste ano, tendo em vista que elas têm efeito
multiplicador; assim, de acordo com a administração, a estimativa conservadora projeta R$ 1,63
Bilhão a ser arrecadado de DIFAL entre abril e dezembro de 2022.

Assim, através do Comunicado CAT nº. 02/2022, o Governo do Estado de São Paulo, determinou que
“a diferença entre as alíquotas interna do Estado de São Paulo e interestadual - DIFAL, nas operações
e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado neste Estado, será
exigida a partir de 1º. de abril de 2022”.

Portal Nacional da DIFAL

Para apuração dos valores devidos ao fisco, relativos as diferenças entre a alíquota interna da
Unidade Federada de destino e a alíquota interestadual do ICMS, foi instituído o Portal Nacional da
DIFAL, através do Convênio ICMS nº 235/2021, que entrou em operação, oficialmente no dia 31 de
dezembro de 2021, e cumpre providencia da Lei Complementar nº 87/96.

A norma determinou que o Portal Nacional da DIFAL deve conter:
I. A legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de

consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;
II. As alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;
III. As informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que

possam alterar o valor a ser recolhido do imposto;
IV. As obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação

realizada

Assim, cabe aos Estados e ao Distrito Federal a publicação, em portal próprio, que permita a
centralização das informações necessárias para apuração de obrigações tributárias, principais e
acessórias, nas operações e prestações interestaduais acerca das diferenças entre a alíquota interna
da Unidade Federada de destino e a interestadual (Difal) para consumidor final, não contribuinte do
ICMS.

Além de reunir as legislações aplicáveis, as alíquotas, benefícios fiscais e etc., o portal permite o
direcionamento para a emissão das guias de recolhimento para cada Unidade Federada.

O Portal está disponibilizado no endereço eletrônico mantido pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul
– SVRS (difal.svrs.rs.gov.br) destinado a prestar as informações necessárias ao cumprimento das
obrigações tributárias.



PESSOAL-

PREVIDENCIÁRIO

A importância do planejamento previdenciário

O planejamento previdenciário é um trabalho que envolve a organização e preparação da pré-
aposentadoria, ou seja, é feita uma análise para garantir que o segurado se aposente mais
rápido e com o melhor benefício possível.

Como sabemos, o processo de aposentadoria é cheio de requisitos e exigências, por isso a
importância de se analisar toda a documentação de forma minuciosa, para ter certeza do
benefício escolhido.

Não existe uma idade certa para iniciar o planejamento, mas, de preferência, deve ser feito com
certa antecedência para que o profissional identifique, desde cedo, qual a situação do segurado,
qual o melhor cenário e a melhor regra para a futura aposentadoria, e após essa análise, será
possível orientar o futuro contributivo mais eficiente.

O planejamento consiste em um cálculo específico, juntamente com um estudo jurídico
previdenciário, baseado nas contribuições e nas informações previdenciárias do segurado. Após
a coleta dos dados, será possível identificar quanto ele receberá quando adquirir o direito de se
aposentar.

Com as informações trazidas pelo planejamento, o trabalhador pode se preparar para o futuro,
contribuindo para receber a aposentadoria que ele planejou.

A organização da vida previdenciária do segurado, evita, por exemplo, que ele contribua por
tempo e valor além do necessário, que no fim podem não trazer o resultado esperado, claro, de
acordo com a legislação vigente no momento do estudo.

Na elaboração do planejamento, o profissional irá avaliar se possuem situações que beneficiam o
trabalhador, como por exemplo, ter trabalhado em determinada função, que lhe conceda o
direito à aposentadoria especial, e havendo, ele verificará se a documentação necessária para
comprovar esse período está de acordo com as exigências do INSS.

Ademais, o site do INSS não é 100% confiável, uma vez que ele não considera tempo de
profissão insalubre como sendo especial, além de não constar vínculos informais e vínculos
irregulares, por isso a importância da assessoria de um profissional especializado.

O planejamento previdenciário deve ser entendido não como uma despesa, mas, sim, como um
investimento, facilmente recuperável pelo segurado com o recebimento de uma aposentadoria
mais vantajosa.



CONTABILIDADE-

CONTROLADORIA

Indicadores Contábeis e Financeiros

Frequentemente, a pergunta que um gestor mais escuta é referente a situação financeira da sua
empresa e, habitualmente, a resposta começa pelo volume do faturamento em reais e a quantidade de
vendas, passando pelas contas a receber e a pagar, finalizando com a posição do patrimônio líquido.

Em muitos casos essas respostas não são suficientes.

É necessário complementar a análise apresentando os indicadores contábeis e financeiros que,
geralmente tratam da Rentabilidade, da Estrutura, da Liquidez e da Solvência da companhia.

Cada valor ou volume descrito demonstra, de forma geral, a “saúde financeira” da organização, mas é
necessário que haja uma visão de todos os departamentos, para saber, com mais certeza, a real situação
financeira daquele negócio.

Indicadores contábeis e financeiros são avaliações quantitativas que ajudam a empresa a
acompanhar seu planejamento por meio de dados providos da contabilidade e da área financeira.

Eles são importantes porque permitem que o gestor acompanhe o desenvolvimento da empresa e, caso
necessário, mude suas estratégias se o objetivo não estiver sendo alcançado; além disso, eles permitem
uma visão mais clara dos pontos fortes e fracos da organização, sendo possível a correção de erros e
melhorias.

A base de dados para se obter os indicadores são as demonstrações financeiras, que possuem
estruturas previamente definidas, conforme o ramo de atividade em que a empresa está inserida e
através de órgãos reguladores. Com base nas demonstrações é possível calcular diversos indicadores,
tais como:

Indicadores de liquidez (Quanto maior melhor):
Os indicadores de liquidez mostram se uma empresa é capaz de cumprir suas atividades dentro de um
determinado prazo. Eles podem ser:

• Liquidez Imediata: Este índice considera apenas a conta do balanço patrimonial, ou seja,
representam valores contidos no caixa da organização, nos saldos bancários e nas aplicações
financeiras de curto prazo;
• Liquidez Corrente: Mede a capacidade de pagamento de uma empresa a curto prazo.
• Liquidez Seca: Parecido com o índice de liquidez corrente, a liquidez seca mede a quantidade
de caixa que uma organização dispõe para pagar suas contas a curto prazo, mesmo que não
tenha vendido nada do que tenha estocado;
• Liquidez Geral: Apresenta uma visão da realidade financeira de um negócio a longo prazo;
• Capital de Giro Líquido: Indica a quantidade de capital que uma empresa precisa ter para
realizar suas atividades;
• Capital de Giro Próprio: Indica se é o momento para a organização buscar recursos de
terceiros para o financiamento das suas operações.

Indicadores de Endividamento (quanto menor melhor):
Como o próprio nome já diz, os indicadores de endividamento, mostram a quantidade de dívidas de
uma empresa. Sendo:

• Grau do Endividamento Geral: Esse indicador mede o grau de endividamento geral;
• Participação de Capital de Terceiros: Indica a porcentagem da participação de terceiros no
capital de uma organização;
• Composição do Endividamento: Apresenta quais são os motivos do endividamento de uma
empresa e qual a porcentagem de capital está direcionado a ela;
• Grau de Endividamento Curto Prazo: Revela a porcentagem dos ativos que estão financiados
a curto prazo;
• Grau de Endividamento Longo Prazo: Mesmo objetivo do anterior, porém, a longo prazo.

Indicadores de Imobilização:
Os Indicadores de Imobilização, mostram o quanto do capital de uma empresa está comprometido e
como está sendo utilizado. Eles podem ser avaliados de duas maneiras:



CONTABILIDADE-

CONTROLADORIA

• Grau de Imobilização do Patrimônio Líquido; Indica o percentual de imobilização do
Patrimônio Líquido, ou seja, quanto dos recursos próprios que não se pode utilizar. Quanto
maior a aplicação no ativo permanente, menor serão os recursos para uso imediato (ativo
circulante), demonstrando uma menor ou maior necessidade de participação de recursos de
terceiros;
• Grau de Imobilização do Ativo Total: É uma variação do anterior, indicando o percentual do
Ativo Total que é consumido pelo Imobilizado.

Indicadores de Rentabilidade:
O Indicador de Rentabilidade mostra a relação entre o lucro e as vendas, ativos e capital investido.
Há 3 formas de analisar a rentabilidade de uma organização:

1. Retorno sobre o Patrimônio Líquido: Indica quanto será o retorno do capital investido;
2. Retorno dos Ativos Totais: Indica a capacidade de geração de Lucros Líquidos através dos

ativos disponíveis;
3. Margem Líquida: Indica a porcentagem que cada investidor irá ganhar sobre as vendas.

Indicadores de Solvência Geral:
Os indicadores de Solvência Geral avaliam se uma empresa tem capital suficiente para realizar o
pagamento de suas dívidas e obrigações de acordo com os seus vencimentos.
É importante não confundir os Indicadores de Solvência Geral com os Indicadores de Liquidez!
Os índices que medem a liquidez trabalham com obrigações a curto prazo, já os índices de solvência
utilizam longos prazos para avaliar o cumprimento do pagamento de dívidas.

Indicadores de Geração de Caixa Operacional:
Os indicadores de Geração de Caixa Operacional são usados quando a empresa gera recursos apenas
através de suas atividades operacionais, mostrando o total disponível.



BPO FINANCEIRO

Fluxo de Caixa: Porque fazer um?

Muito provavelmente você já se perguntou porque investir tempo na confecção de um fluxo
de caixa se as atividades da sua empresa exigem vendas diárias, sem qualquer tipo de
contrato e, portanto, sem que seja possível fazer uma previsão certeira da entrada de
recursos.

E, a melhor resposta talvez seja que, a confecção do Fluxo de Caixa, pode permitir que seja
possível planejar pelo menos a saída de recursos e, com essa informação atualizada, os
administradores poderão buscar alternativas de recursos via o financiamento da atividade
junto a fornecedores, instituições financeiras e, até, incentivando vendas com algum tipo de
atração para recebimento a vista.
Em resumo, a manutenção do Fluxo de Caixa atualizado, possibilita aos administradores não
só identificar a quantia de recursos financeiros disponíveis, mas, também, quando e como
esses recursos serão utilizados.

O Fluxo de Caixa, aliado a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), são as
ferramentas mais importantes para a gestão do dia-a-dia empresarial, afinal, enquanto a
DRE possibilita conhecer a performance financeira da atividade, o Fluxo de Caixa possibilita
identificar em tempo real, o desempenho de caixa da empresa.

Analisando o Fluxo de Caixa, é possível gerir a tomada de recursos ou a aplicação deles, bem
como, é possível fazer a Gestão dos Estoques, impactando, p.ex., em poder ajustar os prazos
de pagamento e recebimento perante os fornecedores e clientes.

Sem um Fluxo de Caixa atualizado, é impossível que o administrador saiba o quanto e
quando precisará dispor de recursos, trazendo incerteza para as atividades cotidianas e,
retirando o foco do negócio para o foco em resolver problemas financeiros.

A confecção do Fluxo de Caixa deve levar em consideração, não só as vendas já realizadas,
nem tampouco os custos e despesas já incorridos, mas, especialmente, uma previsão deles,
para que, seja comparado com o futuro (Fluxo de Caixa Projetado x Fluxo de Caixa
Realizado).

A melhor forma de entender e fazer o melhor uso do Fluxo de Caixa de sua empresa, é
contratar uma consultoria de contabilidade que ofereça não só o serviço de confecção (que
é obrigatório), mas que, também lhe oriente na leitura e utilização dessa ferramenta no dia-
a-dia.



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.
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