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Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Michelle Hadad – Psicóloga, coaching e demais 
atividades ligadas ao desenvolvimento humano, ago-
ra brasileira patrimônio irlandês , ficcionou enredo, 
aliás, muito bem urdido, para abordar um assunto 

bastante complicado, tanto cá, como lá, na Irlanda: suicídio. 
A grande sacada, dessa sua ótima nova obra, é que há duas 
situações diversas envolvendo os mesmo personagens e atos, 
permitindo assim uma interatividade intelectual e psicológica 
do leitor. Obra de grosso calibre, obterá merecido sucesso, não 
só pela sua fluidez – lê-se sem parar, atentamente – quanto 
pelo seu ineditismo. O assunto central é tratado com muito 
respeito, profissionalismo e elevada dose de sensibilidade e  
calor humano. Muito bom!

O Segredo da Caixa: 
Côncavo & convexo

Filipe Colombo – Gente – O longo título do livro 
dá o tom do que o interessado leitor encontrará, 
todavia, seu conteúdo é bem mais espesso. Na 

realidade o jovem autor, que desde atuar nas mais modestas 
funções galgou degraus até ser eleito CEO de uma vitoriosa 
empresa do ramo de tintas, mostra com todas boas normas e 
números, como fez crescer seu faturamento em  mais de 600%, 
em cinco anos, incluindo ai o primeiro ano pandêmico. Pelas 
suas letras e dados, tem fôlego para muito mais, o incansável 
dirigente. Suas páginas possuem valiosas dicas, todas factíveis. 
Nenhuma vírgula é desperdiçada. Tudo se conecta em prol de 
um caminho a ser trilhado para o sucesso, ou sobrevivência, 
o que nos momentos mercadológicos atuais, já é considerado 
um “pequeno” sucesso. Voltado para administradores, deverá 
ser sorvido, debatido por professores, estudantes de economia, 
administração e empreendedores. Merecido triunfo!

Gestão Profissional na Prática: Eleve o nível 
de excelência do seu negócio. Acompanhe 
as métricas que fazem a diferença para o 
crescimento e fortaleça a cultura da empresa

Claudia Alexandre – Leticia Moura (Ilus-
tr) - Aruanda – A jornalista, mestre e doutora em 
Ciência da Religião, neste seu terceiro livro, traz 
a lume aspectos “escondidos” envolvendo nossa 
africanidade, estreita relação com o samba e todo 

sincretismo com as crenças afro e o catolicismo. Sua pesquisa 
foi exaustiva. Passa-nos a impressão de que o assunto se es-
gota, dada a quantidade de documentos e fotos apresentada. 
Tendo como pano de fundo a ambiência da escola de samba 
paulista Vai-Vai, super campeã indiscutível, observa-se uma 
notável logística . Os bastidores da escola, suas agruras, gran-
des conquistas e fé inabalável em seus Orixás, dão um toque 
absolutamente impecável à obra. Seu detalhamento é tamanho, 
que em determinados momentos ouve-se tambores e cantorias, 
numa explosão esfuziante de ardor, suor, lágrimas e muitas ale-
grias. Recomendo para estudantes de comunicação, jornalismo, 

história, antropologia, psicologia e afins. Saravá!

Orixás no Terreiro Sagrado 
do Samba: Exu & Ogum no 
candomblé da Vai-Vai

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Regina Fernandes (*)

O Imposto de Renda ob-
jetiva acompanhar a 
evolução patrimonial 

da população. Por mais que 
seja uma obrigação aplicada à 
grande maioria dos trabalhado-
res, todo ano vemos diversas 
pessoas terem suas declarações 
retidas, seja por informações 
incompletas, erros ou até mes-
mo 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 de-
clarantes caíram na malha fina. 

Segundo dados divulgados 
pela Receita, 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 auxílio emer-
gencial em 2020 também devem 
declará-lo, uma vez que é con-
siderado como um rendimento 
tributável.

Caso as inconsistências não 
sejam corrigidas antes da no-
tificação da Receita, as conse-
quências 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 

dependentes: 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.

Em 2020, mais de um milhão de declarantes 
caíram na malha fina.

Os pequenos negócios com 
dívidas em atraso estão sentin-
do mais duramente o impacto 
da pandemia do Coronavírus 
do que as empresas do mesmo 
porte que não possuem dívidas 
ou estão com seus compromis-
sos em dia. De acordo com a 10ª 
edição da Pesquisa “O Impacto 
da Pandemia do Coronavírus 
nos Pequenos Negócios”, rea-
lizada pelo Sebrae em parceria 
com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), 92% das empresas com 
dívidas em atraso tiveram per-
da de faturamento. 

Já entre as empresas com 
dívidas em dia, esse número 
cai para 73%. O estudo ainda 
revela que as empresas com 
dívidas em atraso foram as que 
tiveram maior proporção com 
piora de faturamento em 2020, 
comparado com 2019. Entre 
esse grupo, 79% apresentaram 
um faturamento anual pior do 
que o de 2019. Já no universo 
das empresas com dívidas em 
dia, esse número cai para 59%. 
Os reflexos também podem 
ser vistos quando o assunto é 
a contratação de funcionários. 

Enquanto 17% das em-
presas com as contas em dia 
contrataram um funcionário, 
em fevereiro, apenas 9% das 
empresas endividadas fizeram 
o mesmo. “As empresas que 
sentem mais dificuldade em 
pagar suas dívidas acabam 

não tendo, muitas vezes, con-
dições de continuar investindo 
no negócio e nem de encontrar 
alternativas para melhorar 
seu desempenho”, explica o 
presidente do Sebrae Carlos 
Melles. 

Ele ressalta que 76% das 
empresas com dívidas em 
atraso revelaram que ainda 
têm muitas dificuldades para 
manter o negócio contra 49% 
dos empreendedores que 
estão com o pagamento de 
suas dívidas em dia. Melles 
explica que dívidas em atraso 
também podem desestimular 
os empresários a procurar cré-
dito. “Essa mesma pesquisa 
demonstra que enquanto 68% 
das empresas com dívidas em 
dia recorreram a empréstimos, 
entre os empreendedores com 
dívidas em atraso esse número 
cai para 60%”, complementa.

As dívidas também contri-
buem para uma maior recusa 
dos bancos em conceder em-
préstimos para esses clientes. 
Enquanto 58% dos donos de 
pequenos negócios que con-
seguem pagar suas dívidas em 
dia obtiveram êxito na tenta-
tiva, a concessão de crédito 
entre aqueles que têm dívidas 
em atraso ocorreu apenas para 
25% dos empreendedores que 
recorreram aos bancos para 
pedir auxílio financeiro (AI/
Sebrae).

Empresas endividadas 
sofrem mais com pandemia

Os oito erros mais comuns ao 
declarar o Imposto de Renda

Em 2020, mais de um milhão de declarantes caíram na malha fina

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

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

 8) Declaração pessoa ju-
rídica x pessoa física: 
Empresários fazem a 
retirada de um pro-labore 
e uma quantia maior na 
forma de distribuição 
de lucros. No entanto, 
empresas que devem 
impostos à Receita não 
podem fazer distribuição 
de lucros aos sócios. Nes-
ses 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, espe-
cialmente com tantas regras 
envolvendo quem deve decla-
rar, quais documentos enviar e, 
principalmente, cumprir com 
tudo isso dentro do prazo. Só 
com o auxílio de um profissional 
é possível garantir uma decla-
ração correta e que não traga 
problemas futuros.

(*) - É perita contábil, trainer em 
gestão, mentora e responsável 

técnica da Capital Social, escritório 
de contabilidade que tende PMEs 
por meio de uma metodologia de 
contabilidade consultiva (https://

capitalsocial.cnt.br/).

in
ve

st
ne

w
s.

co
m

/re
pr

od
uç

ão
 2) Gastos com educação 

equivocados: Dentre as 
despesas que podem ser 
deduzidas do IR, estão 
os gastos com educação. 
Contudo, apenas cursos 
registrados pelo MEC  são 
passíveis de dedução. Cur-
sos técnicos ou de línguas 
são despesas que não se 
encaixam nessa lista.

 3) Venda de imóveis sem 
Carne Leão: Toda venda 
de imóvel que resultar 
em um ganho de capital 
gera IR no chamado Car-
nê 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 
declarante terá que arcar 
com multa e juros.

 4) Divisão de bens entre 
casais: Um dos erros 
mais comuns é a declara-
ção 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 declara-
ção o bem será citado e 
sempre incluir o CPF do 
cônjuge no documento.

 5) Não incluir investi-
mentos: Todos os in-
vestimentos financeiros, 
sejam eles feitos no Brasil 
ou no exterior, devem 
constar na declaração. 
É muito comum deixar 
de fora algum investi-
mento, especialmente os 
estrangeiros, o que pode 
acarretar sérias dificulda-
des para resgatar o valor 
futuramente, além de 
chamar a atenção do Fis-
co para uma análise mais 
minuciosa da declaração.

 6) Não declarar doações: 
Muitas vezes, as pessoas 
recorrem a empréstimos 
familiares para adquirir 
bens de alto valor agre-
gado. Contudo, esse tipo 
de transação é passível 
de ITCM, cujo valor 
varia de um estado para 

Bernardo C. Wertheim (*)  

Com quantos funcionários se constrói 
uma empresa? Talvez você nunca tenha 
pensado sobre isso. Claro que a resposta 
varia de acordo com a necessidade de cada 
companhia, com o tamanho do negócio e 
do produto ou serviço vendido. Mas uma 
coisa é certa: o capital humano é o maior 
e o melhor investimento daqueles que 
querem prosperar no mercado. Por isso, 
as contratações precisam ser pensadas 
estrategicamente. 

Neste processo, é necessário considerar 
o outsourcing - contratação de profissio-
nais ou empresas de fora da organização 
para realizar tarefas específicas por um 
tempo determinado - para todas as áreas. 
O conceito de outsourcing é semelhante ao 
de terceirização, mas diferencia-se deste 
segundo porque implica na contratação 
de colaboradores com expertise técnica 
e especializada, como profissionais de 
tecnologia. 

A pandemia e a quebra da rotina organiza-
cional fortaleceram essa busca do mercado 
por empresas de recrutamento e seleção 
com esta qualificação, a fim de acelerar 
o processo de transformação digital com 
mão de obra qualificada e reduzir os custos 
com gestão de pessoas. Em um país com 
14 milhões de desempregados, sobram 
oportunidades para talentos digitais. 

De acordo com um estudo recente feito 
pela Brasscom, a procura por profissionais 
de TI será de 420 mil pessoas até 2024. O 
problema é que o Brasil forma apenas 46 
mil pessoas por ano com perfil tecnológico. 
O déficit é alto e a procura intensa. Investir 
no outsourcing é uma ação estratégica e 
certeira de empresas que não têm tempo 
a perder e precisam impactar as pessoas 
certas, no momento certo. 

Nas empresas que têm a tecnologia como 
um dos pilares, o processo se mostra ainda 
mais eficaz, considerando que se uma vaga 
demanda muito conhecimento técnico e 
possivelmente levaria meses até ser preen-

chida, pode ser ocupada por pessoas ins-
critas em bancos de talentos especializados 
em questão de dias. No contexto atual de 
um mundo em quarentena, ou, no cenário 
mais otimista, se reerguendo após a pior 
pandemia dos últimos anos, é impossível 
pensar em um setor da economia que não 
dependa da tecnologia. 

Além dos e-commerces, que cresceram 
68% em 2020, em comparação ao ano 
anterior, de acordo com um levantamento 
feito pela ABComm em parceria com a 
Neotrust, o isolamento social também fez 
com que as escolas, universidades e hos-
pitais fortalecessem seus canais digitais a 
fim de dar conta da demanda. Isso explica 
a urgência na contratação destes talentos 
digitais e a popularização de empresas de 
outsourcing. 

Por fim, sempre afirmo por aqui, quem 
não acompanha a inovação, está fadado à 
obsolescência. 

(*) - É CEO e Chief Hapiness Officer da The Bridge. 

Transformação digital busca por profissionais 
de TI e empresas de outsourcing


