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Assumir a posição de CEO, aos 45 anos, em uma empresa familiar 
e não ser da família. Em plena pandemia mundial em 2020, situação 
nunca vivida entre nossos pais e avôs, e continuar um legado de 1/4 
de século de uma rede de educação com mais de 90 unidades, nas 
cinco regiões do país. Este cenário descrito parece ser desafiador, e 
até assustador, se essa situação de sucessão não tivesse sido feita de 
forma paulatina, com todos os gestores e diretores envolvidos, e com 
a prática da escuta ativa.   

Veja cinco passos para fazer a mudança 
de bastão na pandemia

De acordo com um estudo da National Association of Realtor, cerca de 
mil pessoas estão se mudando todos os dias para a Flórida, totalizando 
um volume de negócios, só no ano de 2020, um valor de US$ 161 bilhões, 
sendo que US$ 1,4 bilhão corresponde a aquisições brasileiras. E todo esse 
movimento, em busca de um espaço privilegiado no estado mais ensolarado 
dos Estados Unidos, impulsiona toda uma cadeia de negócios, como o de 
investimentos em imóveis.  

Passo a passo para um bom negócio 
imobiliário na Flórida

Em tempos de pandemia, dominar os recursos tecnológicos repre-
senta enorme vantagem para garantir mais saúde física e mental. No 
entanto, nem sempre os adultos, especialmente os idosos, dispõem da 
mesma facilidade que os mais jovens frente à tecnologia. A inclusão 
digital nunca foi tão importante e significativa para a sociedade quanto 
agora. Afinal, é por meio de dispositivos e apps que as pessoas estão 
conseguindo manter a comunicação e a "convivência" online.  

Inclusão digital: como conectar os avós às 
novas tecnologias

Foto de RF._.studio no Pexels

Negócios em Pauta

Modelo para o Brasil 
Neste mês de março, a produção da versão elétrica do icôni-

co MINI Cooper SE ganha força na lendária fábrica de Oxford, 
no Reino Unido - também conhecida como a casa da MINI. A 
primeira unidade com destino ao mercado brasileiro acaba de 
ser produzida e será embarcada em breve. Recentemente anun-
ciada no território nacional, a nova proposta do modelo 100% 
elétrica, que une atributos de tecnologia, design, exclusividade 
e esportividade, já está disponível para pré-venda no mercado 
brasileiro em todos os 22 concessionários da marca. Como uma 
empresa global, o BMW Group opera 31 instalações de produção 
e montagem em 15 países, com uma rede global de vendas em 
mais de 140 países. Saiba mais em: (www.mini.com.br).      Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Agência de Inovação da UFSCar seleciona 
candidatos para atuar em sua sede

@A Agência de Inovação da UFSCar está recebendo inscrições para 
processo seletivo de dois colaboradores para atuar em sua sede 

no Campus São Carlos. As vagas são para profissionais de nível superior 
na área de Proteção à Propriedade Intelectual e Administrativa em 
regime de 40 horas semanais. Os candidatos devem enviar currículo 
atualizado, titulação, diploma de graduação, certificações, ficha de 
inscrição e declaração contidas no edital, documento de identidade e 
CPF - todos em formato PDF - para o e-mail adriana.casale@fai.ufscar.br, 
com o assunto "Edital 002/2021 - Seleção Analista Administrativo", até 
a próxima segunda-feira (15/03). Todas as informações sobre os editais 
podem ser conferidas no site da Agência de Inovação da UFSCar (https://
www.inovacao.ufscar.br/pt-br/news/agencia-de-inovacao-da-ufscar-
-seleciona-candidatos-para-atuar-em-sua-sede-no-campus-sao-carlos) 
e as dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (16) 3351 
9040.   Leia a coluna  completa na página 2
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Recolhido anualmente pela 
Receita entre março e abril, o 
Imposto de Renda tem o objetivo 
de acompanhar a evolução 
patrimonial da população. 

Por mais que seja uma obrigação aplicada 
à grande maioria dos trabalhadores, 

todo ano vemos diversas pessoas terem 
suas declarações retidas, seja por infor-
mações incompletas, erros ou até mesmo 
uma tentativa de driblar as regras no intuito 
de reduzir o valor a pagar ou aumentar o 
que deverá ser restituído. Em 2020, mais 
de um milhão de declarantes caíram na 
malha fina. A maioria devido à omissão 
de rendimentos e problemas de dedução. 

Neste ano, uma grande novidade deve 
ser levada em consideração e o cuidado 
redobrado: pessoas que receberam o au-
xílio emergencial em 2020 também devem 
declará-lo, uma vez que é considerado 
como um rendimento tributável. Caso as 
inconsistências não sejam corrigidas antes 
da notificação da Receita, as consequências 
são severas. A multa aplicada pode chegar a 
75% do imposto retido. Para evitar o famoso 
“barato que sai caro”, listei aqui os oito 
erros mais comuns ao fazer a declaração:

1. - Não incluir a renda dos dependen-
tes: É muito comum pais declararem filhos 
como dependentes e não há nada de errado 
nisso. No entanto, caso eles tenham algum 
tipo de renda, ela precisa ser declarada. 
Um erro clássico é não declarar o valor de 
uma bolsa de estágio, por exemplo.

2. - Gastos com educação equivo-
cados: Dentre as despesas que podem 
ser deduzidas do IR, estão os gastos 
com educação. Contudo, apenas cursos 
registrados pelo Ministério da Educação 
(MEC) – como educação infantil, ensino 
médio e educação superior (graduação e 
pós-graduação) – são passíveis de dedução. 
Cursos técnicos ou de línguas são despesas 
que não se encaixam nessa lista.

Os oito erros mais comuns 
ao declarar o Imposto de Renda

3. - Venda de imóveis sem Carnê Leão: 
Toda venda de imóvel que resultar em um 
ganho de capital gera IR no chamado Carnê 
Leão, que é pago no momento da transação. 
Depois, o valor deve ser declarado apenas 
para fins de ajuste. Caso o imposto não 
tenha sido pago logo após a venda, o de-
clarante terá que arcar com multa e juros.

4. -  Divisão de bens entre casais: Um 
dos erros mais comuns é a declaração dos 
mesmos bens nas duas declarações de um 
casal, seja um carro ou um imóvel. Aqui, a 
regra é clara: duas declarações não podem 
conter os mesmos bens. É preciso decidir em 
qual declaração o bem será citado e sempre 
incluir o CPF do cônjuge no documento.

5. - Não incluir investimentos: Todos 
os investimentos financeiros, sejam eles fei-
tos no Brasil ou no exterior, devem constar 
na declaração. É muito comum deixar de 
fora algum investimento, especialmente os 
estrangeiros, o que pode acarretar sérias difi-
culdades para resgatar o valor futuramente, 
além de chamar a atenção do Fisco para 
uma análise mais minuciosa da declaração.

6. -  Não declarar doações: Muitas 
vezes, as pessoas recorrem à empréstimos 
familiares para adquirir bens de alto valor 
agregado. Contudo, esse tipo de transação 
é passível de ITCM (Imposto de Transação 
Causa Mortis e Doação), cujo valor varia 
de um estado para outro. Caso esse im-

posto não seja pago, a Receita entenderá 
que o bem é incompatível com a renda do 
declarante, o que pode trazer problemas.  

7.-  Não guardar documentos: A 
grande maioria das pessoas não gosta de 
guardar comprovantes em papel, mas eles 
são fundamentais na hora da declaração. 
Uma alternativa interessante é digitalizá-
-los e guardar os arquivos por, no mínimo, 
cinco anos após o envio da declaração.

8. - Declaração pessoa jurídica x 
pessoa física: Empresários fazem a re-
tirada de um pro-labore (passível de IR e 
INSS) e uma quantia maior na forma de 
distribuição de lucros (isenta de IR). No 
entanto, empresas que devem impostos à 
Receita não podem fazer distribuição de 
lucros aos sócios. Nesses casos, a única 
opção para o empresário pagar menos 
impostos é buscar a renegociação da dívida.

Declarar o imposto de renda não é uma 
tarefa fácil, especialmente com tantas regras 
envolvendo quem deve declarar, quais docu-
mentos enviar e, principalmente, cumprir com 
tudo isso dentro do prazo. Por isso, o apoio 
de um contador qualificado e de confiança 
é fundamental. Só com o auxílio de um pro-
fissional é possível garantir uma declaração 
correta e que não traga problemas futuros.

(Fonte: Regina Fernandes é perita contábil, trainer 
em gestão, mentora e responsável técnica da Capital 

Social (https://capitalsocial.cnt.br/). 
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CONQUISTA, CONSOLIDAçãO E 
EMPODERAMENTO DA MULhER DO SéCULO XXI
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jORNADA DE EVOLUçãO

Liberada a vacina Covaxin
O Ministério da Saúde da Índia anun-

ciou o registro para uso emergencial da 
vacina anti-Covid Covaxin, produzida 
pela farmacêutica Bharat Biotech, após 
os testes da fase 3 mostrarem que ela 
apresentou 81% de eficácia na prevenção 
da doença. Agora, o imunizante contra o 
Coronavírus Sars-CoV-2 tem a mesma 
licença que outra vacina usada no país, a 
da Universidade de Oxford e da AstraZe-
neca. A nação é a quarta no ranking total 
de óbitos, com 158.306, atrás de EUA, 
Brasil e México. A Índia já aplicou 26,1 
milhões de doses das vacinas anti-Covid 
na população (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/conquista-consolidacao-e-o-empoderamento-da-mulher-do-seculo-xxi/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-13-a-15-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-13-a-15-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/passo-a-passo-para-um-bom-negocio-imobiliario-na-florida/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inclusao-digital-como-conectar-os-avos-as-novas-tecnologias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/veja-5-passos-para-fazer-a-mudanca-de-bastao-na-pandemia/
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