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A transformação digital simboliza uma era em que o apoio de soluções 
digitais é primordial para a eficiência do cotidiano operacional das empresas. 
Permanecer alheio às oportunidades que a implementação tecnológica 
proporciona às organizações, independentemente do segmento em que se 
está inserido, não é uma alternativa aconselhável para os que buscam se 
consolidar em um mercado cada vez mais competitivo. Os consumidores, 
de um modo geral, enxergam com bons olhos iniciativas voltadas para a 
inovação. No entanto, essa transição ao digital não se desenrola da noite 
para o dia, pelo contrário, demanda tempo e uma abordagem estratégica 
por parte dos envolvidos no processo.   

Caminhos operacionais e a transformação digital
Os efeitos da nova legislação se estendem para o mercado jurídico 

e exigem uma resposta imediata dos escritórios e advogados indepen-
dentes, sendo que a tecnologia é opção viável de se abraçar a LGPD, 
que já é uma realidade para todas as empresas que lidam com o fluxo e 
armazenamento de informações pessoais. Fruto de um debate intenso 
ao longo dos anos, a nova legislação chega para garantir a integridade 
dos dados e preservar o consentimento das pessoas quanto à concessão 
de materiais sensíveis a rigor de lei.    

Impacto da LGPD sobre os escritórios de advocacia

Já imaginou desenvolver uma campanha com influenciadores de for-
ma simples, analítica e com resultados reais? Sem achismos e dúvidas 
de como sua estratégia irá performar? Esse é o sonho de toda marca, 
independente do tamanho e do segmento em que atua. Isso porque o 
marketing de influência vem se tornando uma ferramenta cada vez mais 
estratégica para o posicionamento de marca, aproximação com o público 
final e, claro, conversão em vendas, trazendo resultados rastreáveis e infi-
nitamente mais satisfatórios,se comparados às mídias tradicionais.   

Marketing de influência
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Negócios em Pauta

Estímulo ao Voluntariado
Em 2019, cerca de 7 milhões de pessoas realizaram algum 

tipo de trabalho voluntário no Brasil, 300 mil a menos do 
que no ano anterior, o que significa apenas 4% da população. 
Um número extremamente baixo se comparado a outras 
nações, como os Estados Unidos, onde 30% das pessoas 
participam de ações de voluntariado. Para mudar essa 
realidade, o Transforma Brasil, movimento que estimula 
o voluntariado, aposta na valorização do currículo social, 
incentivando empresas a levar em consideração e com 
peso relevante a realização de atividades voluntárias no 
currículo dos candidatos. Com isso, a organização espera 
impulsionar o número de voluntários no país chegando a 
20% até 2025. Mais informações: (www.transformabrasil.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: amambainoticias.com/reprodução

News@TI

Desenvolvimento Low Code: Oportunidades 
e Workshop OutSystems

@A FCI, em parceria com a OutSystems vai promover 
um evento sobre a tecnologia low code, conduzido 

por Raphael Ranieri, graduado em Ciência da Computação 
pela FCI e renomado profissional da área. O evento, com 
a duração de cerca de 2 horas, acontecerá no dia 8 deste 
mês, às 19:30, via Zoom; para acesso ir a ao link: https://
outsystems.zoom.us/j/98386625946, Password: 993611,Me-
eting ID: 98386625946. Para participar, é preciso já ter 
instalado o Service Studio, IDE para desenvolvimento. 
Para isso basta se cadastrar em https://www.outsystems.
com/home/GetStartedForFree.aspx e seguir as instruções.  

 Leia a coluna  completa na página 2
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O mês de dezembro é um dos 
melhores períodos para as 
empresas brasileiras escolherem 
qual será o regime de 
recolhimento de impostos.

Apesar do planejamento tributário e 
empresarial impactar no ano todo, é 

neste momento que as empresas geralmen-
te reveem estratégias e fazem as contas 
para entender quais foram os resultados do 
ano e se conseguirão manter ou melhorar 
a performance para o ano seguinte. 

Assim, é essencial analisar se o regime 
tributário escolhido é a opção mais indicada 
para o tipo de negócio e os objetivos da em-
presa. A análise deve levar em consideração 
os números da empresa, nos últimos 12 
meses, e as projeções para o próximo ano. 
Os acontecimentos originados pela pande-
mia da Covid-19 enfatizaram a importância 
da escolha correta de apurar os tributos. 

Esta, inclusive, foi uma das estratégias 
de negócio que ajudaram muitas empresas 
a enfrentar esse momento de crise, pois 
conseguiram utilizar os benefícios fiscais 
e até mesmo recuperar tributos pagos in-
devidamente. Existem, no Brasil, três tipos 
de regimes tributários: Simples Nacional, 
Lucro Presumido e Lucro Real. 

Para cada atividade, tamanho e opera-
ções da empresa, um regime tributário será 
mais bem utilizado e deve ser definido com 
o auxílio de um profissional capacitado.

Veja as principais vantagens e desvanta-
gens dos regimes:

1. - Simples Nacional: Em geral é 
vantajoso para empresas com faturamento 
de até R$ 300 mil mensais e as que têm 
custo de folha representativo. Em teoria é 

A crescente busca por um regime 
tributário adequado

mais simples de se apurar, mas na prática 
há muitos riscos de o empresário acabar 
pagando mais do que se estivesse em outro 
regime tributário.

2. - Lucro Presumido: Nele, muitas 
vezes, a vantagem ocorre se o lucro da 
sua empresa for superior a base presunção 
estabelecida pela lei, em IRPJ e CSLL. Mas, 
é fundamental analisar o comparativo con-
junto com PIS, que no Presumido não dá 
direito a créditos. Além disso, se a empresa 
enfrentar prejuízos ao longo do ano pagará 
como se tivesse lucros.

3. - Lucro Real: Apesar deste ser um 
regime de apuração em teoria mais com-
plexo e terem alíquotas de PIS e COFINS 
mais altas que os outros regimes, elas não 
são cumulativas o que pode contribuir para 
reduzir, consideravelmente, a carga desses 
tributos, com créditos. 

Isso porque, no Lucro Real, há compen-
sação de prejuízos fiscais, depreciação, 
amortização e benefícios fiscais importan-
tes, como a Lei do Bem, PAT (Programa 

de Alimentação do Trabalhador), JCP 
(Juros Sobre Capital Próprio) e outros. 
Segundo levantamento da ROIT, a cada 
dez empresas que operam com Simples 
Nacional e Lucro Presumido, oito teriam 
mais descontos e ganhos com tributação 
se tivessem optado pelo Lucro Real. 

Os especialistas da ROIT advertem que, 
ao pensar em mudar de regime, é importan-
te procurar uma empresa ou profissional 
especializados para análise das contas e 
plano de negócios da empresa. 

Já existe a possibilidade de fazer um 
diagnóstico tributário para entender 
quais as possibilidades da empresa em 
recuperação de tributos e até mesmo um 
planejamento tributário automatizado. 
Esses serviços ainda são novidade no 
mercado, mas já estão disponíveis no 
site da AiTAX, uma consultoria tributária 
que utiliza a tecnologia para aumentar 
a agilidade e confiabilidade desse tipo 
de processo.

Fonte e mais informações: 
(https://www.roit.com.br/).
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Vendedor de Alta 
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CONTABILIDADE: 
ESCRITÓRIO OU 
PLATAFORMA?

    Leia na página 6

VANTAGENS E DESVANTAGENS

Vacinação em massa
O presidente da Rússia, Vladimir Pu-

tin, ordenou ontem (2) que seja iniciada 
a vacinação em massa da população com 
o imunizante Sputnik V, desenvolvido 
pelo Instituto Gamaleya de Pesquisa, 
a partir da próxima semana. A vice-
-premiê, Tatiana Golikova, foi designada 
com a responsável para organizar a 
imunização contra a Covid-19. Além de 
Rússia e Reino Unido, a China também 
está vacinando a população prioritária. 
Segundo Pequim, mais de um milhão já 
foram imunizados(ANSA).
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