
Como construir 
um business case 
para defender a 

automação tributária?

O business case é 
uma das formas 
mais eficazes de 
se defender uma 
ideia para a 
implementação de 
novas ferramentas e 
processos dentro das 
empresas

Muitos profissionais 
da área tributária 
têm ideias e proje-

tos para melhoria de pro-
cessos e saving, mas não 
sabem como traduzi-las e 
implementá-las. Nesses 25 
anos de carreira dentro da 
área de tecnologia fiscal, 
levei para o 7º Congresso 
Nacional de Tributos, no 
qual tive a oportunidade 
de representar a Dootax 
em palestra sobre todas as 
etapas e insights para ter um 
business case de sucesso, e, 
assim, garantir que o projeto 
seja bem realizado. 

A primeira etapa quando 
se pensa em business case, 
é analisar a situação atual, 
olhando para o lado, para 
a empresa e para as ten-
dências. Só para ter uma 
noção do que é tendência 
no setor fiscal, a pesquisa 
TAX Trends realizada pela 
Dootax e pela Arquivei, no 
fim de 2020, aponta que 
56,66% dos entrevista-
dos afirmam que é “muito 
provável” que profissio-
nais com experiências em 
automatizar processos e 
ferramentas tecnológicas 
serão mais procurados do 
que antes. Outra tendência 
de destaque na pesquisa é 
que empresas mais abertas 
a utilizar a tecnologia irão 
reformular a área de TAX. 

57% dos entrevistados 
responderam que é muito 
provável, seguidos de 33% 
como provável, o que é 
natural após tantos anos 
atuando apenas para aten-
der projetos mandatórios. 
Além de ver as tendências, 
é importante ver a história 
do problema e num segundo 
passo, tangibilizar o proble-
ma. Esse processo pode ser 
feito através de uma tabela 
com os ítens: história, quan-
tidade, valor, tempo/meses. 

Depois de tangibilizar o 
problema, o ideal é analisar 
qual o impacto do negócio 
e partir para a Análise GUT 
- que foca nas prioridades, 

com uma média das notas 
atribuídas para o problema 
sobre a ótica de: gravidade, 
urgência e tendência. O 
terceiro passo é avaliar a 
projeção, mensurando valo-
res, possíveis perdas e riscos 
para o futuro, informação 
crucial para a composição 
do BC, já que a proposta é 
resolver um problema daqui 
pra frente. 

No nosso caso, que faze-
mos a automação do pro-
cesso de geração de guias 
e pagamentos de tributos, 
temos cases de economia 
de até 450 mil reais por ano, 
garantindo um payback de 
2,5 ano. Em outro exemplo, 
a entrada do negócio no 
e-commerce foi viabiliza-
da através da automação 
do pagamento de tributos 
na operação. No terceiro 
exemplo, temos clientes 
que economizaram 300 mil 
reais por mês com diárias 
de caminhões parados em 
barreiras fiscais. 

Em seguida, identificar os 
envolvidos, com atenção ao 
que a solução do problema 
trará de benefício para cada 
área, que geralmente possui 
pontos de vista diferentes: 
compras, jurídico e regu-
latório, tecnologia, gover-
nança, vendas, financeiro e 
fiscal. A quinta etapa é a vez 
de traçar um objetivo como 
no exemplo abaixo, com 
o máximo de informações 
quanto possível. 

“Implementar uma fer-
ramenta que automatize a 
geração de guias de impos-
tos e o pagamento, de forma 
reduzir o tempo gasto de 2 
dias para 30 minutos e as-
sim, economizar xx horas de 
trabalho e evitar gastar xx 
reais”. Identificar com o má-
ximo de precisão os custos 
envolvidos no projeto (Fer-
ramenta, Implementação, 
Integrações, Manutenção, 
Custos Internos), versus 
a economia e mitigação de 
riscos na linha do tempo, 
trarão a visão de Payback! 

Se o tempo for longo 
demais, não desista, fatie. 
Faça seu projeto por ondas 
considerando as prioridades 
e também aplicando Pareto, 
identificando o valor de cada 
um dos pontos X necessida-
de de investimento. 

Boa Sorte! 

(*) - É líder de vendas da Dootax 
(www.dootax.com.br).

Priscila Bêgo (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 11 de junho de 20214

O trabalho remoto mudou não somente a relação que 
já era estabelecida entre os colegas de trabalho que se 
conheciam, mas também trouxe um senso de urgência 
para as empresas repensarem a forma de integrar quem 
acaba de chegar ao time.

A busca por ferramentas e parcerias que auxiliem as lide-
ranças virou uma verdadeira corrida entre as companhias.

Elas passaram a ver o onboarding não só como um pro-
cesso de integração, mas também uma chave para trazer 
uma experiência positiva ao novo colaborador, em especial 
em segmentos que concorrem pelos melhores talentos, 
como por exemplo os de tecnologia. O objetivo é contar 
com práticas como gamificação para que o onboarding seja 
assertivo, humanizado e até tenha impactos na imagem 
da empresa como marca empregadora. 

“É necessário que as empresas tenham um olhar mais 
humanizado e comecem a apostar em técnicas diferen-
ciadas e mais atrativas para tornar este momento mais 
atrativo e interativo, a fim de mitigar o early turnover, 
facilitar a integração e impulsionar a produtividade de 
novos talentos”, afirma Pedro Iglesias, sócio e business 
development manager da Team Upp , consultoria espe-
cializada em engajamento e bem-estar dos colaboradores. 

A empresa realizou um estudo chamado Benchmark Brasil 
de Employee Experience, que apontou que empresas que 
investem em uma boa experiência de seus funcionários 
foram capazes de notar uma otimização de 25% nos seus 
lucros, reforçando a ideia da produtividade e senso de 
pertencimento das equipes, o que já começa desde o onbo-
arding. Segundo Iglesias, uma forte tendência é tornar o 
processo mais lúdico - também conhecido como gamificação. 

Muito além dos jogos de videogame, a estratégia é uma 
ferramenta poderosa que permite a interatividade e en-
gajamento. “O senso de progressão e feedback constante, O risco de morrer por 

Covid-19 na Itália é redu-
zido em 95% a partir da 
sétima semana depois da 
administração da primeira 
dose da vacina contra a 
doença, mostrou um estudo 
divulgado ontem (10), pelo 
Instituto Superior de Saúde 
(ISS). O documento explica 
que a vacinação “trouxe 
uma notável redução do 
risco de morte menos de 
dois meses depois de re-
ceber a dose”.

Outro índice positivo é 
que, na comparação com 
2020, houve uma queda em 
termos percentuais na con-
taminação por Coronavírus 
Sars-CoV-2 na população 
muito idosa, ou seja, acima 
dos 80 anos, e uma queda 
na idade média das pessoas 
que contraíram a doença. 
“Isso é um sinal de como a 
campanha de vacinação, as 
recomendações e a preven-
ção colocadas em prática 

tiveram êxito positivo na 
redução da transmissão da 
doença na faixa anciã da 
população”, informa ainda 
o relatório.

Houve uma ótima adesão 
à campanha, com 95% dos 
vacinados voltando para 
tomar a segunda dose, e 
que “depois das sete se-
manas, estima-se ainda a 
redução de 80% do risco 
de infecção e de 90% do 
risco de internação”. Os 
dados foram contabiliza-
dos até 7 de junho, quando 
38.178.684 doses das va-
cinas da Pfizer/BioNTech, 
Moderna, Oxford/Astra-
Zeneca e Janssen haviam 
sido administradas no 
país. Desses, 13.028.350 
pessoas completaram 
o ciclo de imunização 
(duas doses ou a dose 
única da Janssen), o que 
representava 24,01% da 
população acima dos 12 
anos (ANSA).

Entretanto, é preciso 
entender que somen-
te isso não basta, pois 

será preciso uma boa gestão 
capaz de levar o negócio ao 
sucesso desejado.

Afinal, de nada adianta 
ter um bom suporte, um 
modelo de operação flui-
do, um produto excelente, 
dentre outros benefícios 
oferecidos pela franquia, se 
não há boas práticas para 
administrar o negócio, não 
é mesmo? Sabemos que 
nem todo empreendedor 
tem esse conhecimento no 
início e precisa de ajuda 
para sanar essa pendência. 
Por isso, preparamos aqui 
dicas de gestão de franquia 
que vão ajudá-lo a chegar à 
eficiência. Confira!
	 •	Preze por um controle 

financeiro adequa-
do - A primeira dica 
relacionada à gestão de 
franquia é realizar um 
bom controle financeiro. 
O básico é buscar conhe-
cimento e ferramentas 
para ajudar o negócio 
e para entender qual é 
a sua realidade finan-
ceira, quais são os seus 
gastos, as suas entradas 
financeiras e como é 
possível otimizar tudo 
isso. Busque entender 
os recursos básicos des-

Reginaldo Boeira, fundador e CEO da KNN.

Entrou em vigor a Circular 
nº 3.952, de 27 de junho 
de 2019, que determina 
o registro de recebíveis e 
passa a permitir portabili-
dade desses créditos entre 
adquirentes e subadquiren-
tes. A medida, que busca 
aumentar a competitividade 
no mercado das maquini-
nhas, também favorece os 
empresários que lidam com 
compras parceladas e necessitam 
pagar altas taxas para antecipação 
desses valores. 

De acordo com a Blu, fintech brasi-
leira que oferece soluções financeiras 
para facilitar a relação entre varejistas 
independentes e seus fornecedores, a 
nova regulamentação tende a facilitar 
a vida, principalmente, dos comer-
ciantes.

“Os lojistas são os principais bene-
ficiados com a nova regulamentação. 

Como transformar sua franquia 
em uma máquina de dinheiro

Fazer a gestão de franquia não é uma tarefa difícil, até porque o modelo de negócio é entregue praticamente 
pronto para o franqueado, que terá a missão de executá-lo em sua própria realidade empreendedora

	 •	Não se esqueça da 
gestão de pessoas 
- Nenhum negócio con-
segue se sustentar sem 
as pessoas. Por isso, é 
preciso que todos os 
colaboradores sintam-se 
à vontade e motivados a 
trabalhar. Isso pode ser 
muito bem feito com 
boas práticas de gestão 
de pessoas. Tenha em 
mente que a gestão 
de franquia dependerá 
também do quanto os 
funcionários colaboram 
para que tudo funcione 
bem. Então, jamais se 
esqueça desse ponto e 
priorize o bem-estar dos 
que estarão trabalhando 
com você.

Para o empresário Reginal-
do Boeira (*), um dos erros 
de quem anseia entrar no 
mundo dos negócios, é achar 
que basta investir e esperar 
as coisas acontecerem. “In-
vestir é apenas o começo. O 
verdadeiro empreendedor 
vive a empresa todo o dia e 
busca de maneira incessante 
a evolução de seu negócio. 
E nas franquias isso não é 
diferente. É preciso plane-
jamento e constância”. 

(*) - É fundador e CEO da KNN (https://
www.instagram.com/reginaldoboeira/).
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se mundo das finanças, 
principalmente sobre a 
ferramenta de controle 
e fluxo de caixa.

	 •	Crie uma cultura de 
produtividade - Vive-
mos em uma época em 
que o tempo está cada 
vez mais corrido, então, 
será preciso foco para 
que a gestão seja eficien-
te. Por isso, a sugestão é 
que a cultura da produ-
tividade seja válida para 
todos os colaboradores, 
que devem ter em mente 
que, além desse pensa-
mento produtivo, será 
preciso fazer tudo com 
qualidade para que não 
seja necessário refazer o 
trabalho.

	 •	Tenha uma boa gestão 
de marketing e vendas 
- Uma das principais ati-
vidades de uma franquia 
é realizar a venda dos 
seus produtos. Então, 
é preciso ter em mente 
que nenhum cliente vai 
cair do céu; será preciso 
construir uma boa força 
de vendas e uma reputa-
ção no mercado. Ter uma 
boa gestão de marketing 
e vendas ajuda muito 
nessa conquista, guiando 
no que precisa ser feito 
e corrigindo ao longo 
do caminho, além de ter 
uma boa previsibilidade 
em relação ao número 
de potenciais clientes a 
cada mês.

Onboarding ganha novo significado 
para as empresas

aliados a uma interface lúdica amarrada a um propósito 
claro, engajam os participantes nas atividades a serem 
desenvolvidas, transformando as pessoas em protagonistas 
da jornada”, ressalta. 

“Criar uma narrativa poderosa para um onboarding 
estruturado têm trazido resultados acima do esperado 
para as empresas que têm apostado nesses novos for-
matos, reduzindo turnover, absenteísmo e melhorando 
engajamento e produtividade. 

Afinal, com as novas gerações, surgem novas formas de 
se comunicar, interagir e se integrar por meio de ferramen-
tas tecnológicas. Investir na experiência do colaborador é 
inegociável se a empresa busca atrair e reter os melhores 
talentos”, finaliza Pedro. Fonte e mais informações: (ht-
tps://tappsventures.com/).

Empresas que investem em uma boa experiência de seus 
funcionários notaram uma otimização de 25% nos seus lucros.
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Portabilidade de recebíveis de cartões facilita a vida de lojistas
trimestre, segundo o Banco 
Central. Esse aumento tem 
como um de seus principais 
fatores a queda de fatura-
mento ocasionada pela pan-
demia do novo Coronavírus. 
A alteração ainda permite 
que qualquer instituição, 
seja ela financeira ou não, 
possa oferecer soluções 
para o varejo. 

“A mudança faz com que 
parte do faturamento que advém de 
compras parceladas e fica inutilizável 
até as datas de recebimento ou que se 
pague uma porcentagem, que varia 
em torno de 10%, para sua antecipa-
ção passe a ser um capital ativo para 
os comerciantes, dando mais poder 
aquisitivo e capital de giro para, princi-
palmente, pequenos empreendedores 
e aumentando a competitividade em 
diversos setores”, conclui Marinho. 
-  Fonte: (www.blu.com.br).

A partir dela, eles serão capazes de 
procurar opções onde possam uti-
lizar seu saldo gerado nas vendas 
parceladas no cartão de crédito para 
alguma finalidade, para obter crédito, 
ou simplesmente aceitar uma taxa de 
antecipação mais baixa”, diz o co-CEO 
da Blu, Luis Marinho. 

A nova regulamentação é vista como 
uma maneira de favorecer a redução 
da inadimplência de empreendedores, 
que cresceu cerca de 15% no último 
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Risco de morte por Covid 
cai 95% após vacinação


