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Diante de tantos tributos devidos pelas empresas brasileiras, valer-se de 
mecanismos para diminuir esta carga tributária, bem como aproveitar as 
oportunidades de recuperar créditos tributários, tem sido a solução para 
otimizar as finanças e melhorar o fluxo de caixa.  É essencial que toda 
empresa mantenha uma equipe contábil bem estruturada, que elabore 
um planejamento tributário minuciosamente pensado para atender às 
suas necessidades individuais. Procedimentos como esse garantem o 
recolhimento de todos valores devidos, além do cumprimento de obriga-
ções acessórias, como o envio de informações à Receita Federal.   

Obtenção de créditos tributários

Mais da metade dos brasileiros estão endividados, segundo pes-
quisa do Ipea. Apesar do peso da palavra, as dívidas não são neces-
sariamente uma coisa ruim. Financiamentos podem ser saudáveis 
para compra de bens duráveis, viagens, despesas com saúde, entre 
outros inúmeros motivos. O problema chega quando as coisas saem 
do controle por falta de planejamento ou imprevistos. É o que mostra 
um levantamento realizado pela Acordo Certo, maior empresa de 
renegociação de dívidas online do Brasil, que apontou que 82% dos 
brasileiros tiveram renda diminuída com a pandemia.   

5 armadilhas que levam ao endividamento

Com toda certeza, você se lembra da Dorothy, do Espantalho, do 
Homem de Lata e do Leão Covarde do filme O Mágico de Oz, de 1939, 
baseado no romance infantil de L. Frank Baum. Um tornado tira Dorothy 
de sua fazenda no Kansas e a joga em um estranho mundo de fantasia. O 
Espantalho vive uma vida estagnada em meio a milhos e corvos porque 
seu criador esqueceu-se de dar-lhe um cérebro. O Homem de Lata, 
enferrujado, incapaz de agir sem coração. E o adorável Leão Covarde? 
Ele não tem coragem e, sem coragem, vive uma vida medíocre, muito 
abaixo do seu potencial.   

Alguns passos para alcançar qualquer objetivo

Foto de Maarten van den Heuvel no Pexels

Negócios em Pauta

Papai Noel Virtual 
De acordo com pesquisa feita pela Associação Brasileira 

de Shopping Centers (Abrasce), 43% dos shoppings terão 
a presença de Papai Noel virtual, enquanto 24% ainda estão 
avaliando qual será a estratégia mais viável e outros 19% não 
pretendem contar com o bom velhinho. 14% dos empreendi-
mentos terão a presença do Papai Noel isolado do público ou 
boneco disponível para fotos. O resultado do levantamento 
está em linha com o protocolo de recomendação para o 
Natal desenvolvido pela Abrasce em parceria com a área 
de consultoria do hospital Sírio-Libanês, uma das principais 
referências em saúde do Brasil. Veja protocolo em: (http://
bit.ly/2TE6LKb).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: olhardigital.com/reprodução

News@TI

Yuny abriu inscrições para o Ynnovation Day 
ESG 2020

@A Yuny Incorporadora, por meio de seu Lab de Inovação, o 
YunyLab, está com inscrições abertas para o Ynnovation 

Day ESG 2020, que será promovido entre 9 e 11 de dezembro, 
das 9h às 11h. O primeiro dia do evento será transmitido 
pelo canal da Yuny no YouTube, e contará com palestras 
de José Pascowitch, presidente da Visão Sustentável; Ruy 
Shiozawa, CEO da GPTW Brasil, e Sérgio Myssior, diretor 
do Grupo Myr Projetos. Além disso, as startups selecionadas 
farão suas apresentações como parte dos desafios propostos 
para identificar soluções que possam contribuir para o de-
senvolvimento de projetos imobiliários com mais eficiência, 
sustentabilidade e responsabilidade social, como preconiza 
o conceito ESG (Environmental, Social & Governance). As 
inscrições são gratuitas e devem ser feitas até dia 15, pelo 
site: https://yunylab.com.br/ynnovation-day-esg-2020/.   
Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução AI/Yuny Incorporadora

A Controladoria é um setor 
fundamental das organizações 
com capacidade de gerenciar 
uma empresa em todas as 
suas necessidades, tanto numa 
situação de crise, como na 
tomada de decisões do dia a dia. 

Quando a Controladoria está presente 
em uma organização, a resiliência é 

constante e torna a gestão eficaz, fazendo 
com que a empresa esteja sempre atenta 
para o que precisa ser entendido, desen-
volvido, aplicado e validado em todo os 
âmbitos da atuação empresarial. 

Mas, para isso, é necessário desenvol-
ver uma série de medidas, isoladamente e 
em conjunto, que possam contribuir para 
essa tomada de decisões que manterão 
a empresa no rumo certo. 

Na opinião do  gerente de Controladoria 
e Planejamento Financeiro da Hesselbach 
Company, Eduardo Belli Neto, é necessário 
realizar o planejamento de ações em um 
processo que envolve todas as áreas de uma 
empresa e seus respectivos gestores visando 
minimizar, reduzir ou, se possível, eliminar 
os impactos e riscos que podem ocorrer. 

Seja ele tributário/legal, social ou fi-
nanceiro. Dessa forma, um conjunto de 
ações bem executadas fará com que o 
negócio tenha o menor prejuízo finan-
ceiro possível em qualquer situação que 
a empresa esteja envolvida. 

“É interessante que as empresas, na 
maioria das vezes, acabam se preo-
cupando com as informações e ações 
para minimizar impactos nas empresas 
somente nos momentos ruins, ou, nos 

Setor vital, Controladoria exige 
planejamento e domínio da Comunicação

momentos em que alguma crise está 
próxima de acontecer”, afirma.

 
Segundo a Associação Brasileira de Co-

municação Empresarial, gerenciamento de 
crises é o processo ou conjunto de medidas 
tomadas como reação a cada elemento de 
uma crise, desde conter seus danos até 
interromper sua evolução, possibilitando 
o retorno à uma situação de equilíbrio.

"Eu vou um pouco mais longe”, arrisca o 
executivo. “Entendo que a Controladoria 
precisa compreender que praticamente 
todo momento que requer uma decisão é 
um momento de crise e que necessitamos 
de toda a informação que pudermos obter 
para decidirmos por uma melhor ação”.

 
Segundo o gerente da Hesselbach Com-

pany, especializado nesse tipo de traba-
lho, a Controladoria precisa estar sempre 
um passo à frente para a melhor tomada 
de decisão, e, dessa forma adequar ações 
de curto prazo e de médio prazo que são 
essenciais. Belli cita algumas:

 
Ações de curto prazo:
• Análise de Fluxo de Caixa, avaliando a 

projeção para os próximos meses, com 

foco na previsão de vendas, garantindo 
a entrega, além de avaliar os gastos da 
empresa como um todo. 

• Entendimento de preços mínimos a 
serem praticados. Para isso é necessá-
rio determinar a correta apuração dos 
gastos (custos e despesas) e o cálculo 
do preço mínimo a ser praticado. 
 

Ações de médio prazo:
• Necessidade de análise de diversos 

cenários, avaliando tendências e ela-
boração de cenários com alternativas, 
todos focados na estratégia do negócio. 

• Revisão constante do planejamento 
orçamentário, acompanhando Previsto 
x Realizado, com análise de possíveis 
desvios e contingências e, em conjunto, 
focar no desenvolvimento de equipes, 
usando treinamentos e elaboração de 
procedimentos.

“Tanto nas ações de curto quanto nas 
médio prazo, as estratégias de comu-
nicação são essenciais, pois seus par-
ceiros, clientes e fornecedores - e seus 
funcionários - precisam sentir-se seguros 
e entender claramente o momento da 
empresa”, acrescenta Belli. 

Para que isso ocorra sem nenhum dano 
colateral na empresa, ele lembra que 
se faz necessário criar um comitê para 
gestão da Comunicação envolvendo as 
áreas Jurídica, Suprimentos, Operações, 
Comercial e Financeiro, entre outras. 

“Com essas ações mapeadas e inseridas 
no DNA da empresa, a organização terá 
plena capacidade de entender constante-
mente o cenário em que está envolvida e 
terá capacidade para tomada de decisões 
de forma assertiva e com rapidez”, conclui.

 
Fonte e outras informações: 

(www.hesselbach.com.br).

REDuçãO NA EMISSãO DE CARbONO E GERAçãO DE EMPREGOS

DIETA bASEADA EM VEGETAIS REPRESENTA 
MILhõES DE POTENCIAIS EMPREGOS
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Gerente de 
Controladoria 
e Planejamento 
Financeiro da 
hesselbach 
Company, 
Eduardo 
belli Neto.

A luta da indústria
A produção da indústria elétrica e 

eletrônica cresceu 5,9% no mês de 
setembro em relação a agosto. Com 
essas elevação, a produção do setor 
ultrapassou os patamares observados 
no início deste ano, período anterior ao 
afetado pela pandemia. Ao comparar 
com setembro de 2019, a produção 
do setor cresceu 14,0%. Destaca-se 
também que o índice da produção 
física do setor verificado em setembro 
de 2020 foi o maior desde abril de 2015 
(Abinee).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/dieta-baseada-em-vegetais-representa-milhoes-de-potenciais-empregos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-07-a-09-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-a-09-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-07-a-09-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-obtencao-de-creditos-tributarios-e-a-recuperacao-da-saude-do-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/alguns-passos-necessarios-para-para-alcancar-qualquer-objetivo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-armadilhas-que-levam-ao-endividamento-e-te-prendem-nele/

