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Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Há mais uma fraude 
sendo encaminhada 
aos emails dos 
contribuintes, segundo 
a Receita Federal

Nessa nova fraude, é 
enviado um e-mail 
pelos criminosos que 

utilizam o nome e outros 
elementos de marca seme-
lhantes aos da Receita Fe-
deral, com uma solicitação 
de correção de pendências 
na declaração do imposto 
de renda 2021.

O e-mail contém arqui-
vos danosos que seriam 
cópias das declarações 
enviadas, além de detalhes 
e informações que imitam 
as comunicações do órgão. 
Esses arquivos não devem 
ser abertos. 

Caso o cidadão tenha 
duvida sobre o processa-
mento da sua declaração 
ou queira verificar se há 
alguma pendência, poderá 
fazê-lo através do e-CAC, 
ferramenta disponível no 
site da Receita Federal. 
No portal, será possível 
verificar a existência de 
pendências ou mensagens.

Os emails enviados pela  

Receita Federal, quando 
o endereço eletrônico é 
fornecido na declaração, 
apenas informam sobre a 
existência de mensagens 
no portal e-CAC, e toda a 
comunicação é feita pelo 
portal. Nesses emails não 
existem arquivos, imagens 
ou links anexados.  Por 
isso, o cidadão que receber 
qualquer comunicação por 
e-mail não deve clicar em 
links ou baixar arquivos, 
mesmo que pareça um link 
para o portal ou para o site 
do órgão.

A Receita reafirma que 
para ter mais segurança na 
veracidade das informações 
e evitar fraudes, o cidadão 
deve sempre acessar o site, 
utilizando o navegador de 
internet, digitando www.
gov.br/receitafederal na 
barra de endereços.

Essas fraudes podem 
gerar enorme transtorno 
para o cidadão, quer seja 
pelo risco de exposição de 
dados ou perda de dados 
existentes no computador.

Eduardo Moisés

Receita Federal 
alerta sobre 
e-mail falso

No acumulado dos 
últimos 12 meses 
(de junho de 2020 

a maio de 2021), o IPCA 
alcançou 8,06%, o maior 
resultado para o mês desde 
1996 e bem acima do centro 
da meta de inflação fixada 
pelo BC. Veja sete dicas de 
Evaldo Perussolo, CFO do 
Banco Bari, para proteger 
seu orçamento doméstico e 
investimentos.
 1) Entenda o que é este 

índice: o IPCA é o ín-
dice utilizado pelo go-
verno para fixar a meta 
anual de inflação. Todo 
mês, o IBGE pesquisa 
os preços de uma cesta 
de produtos e serviços 
mais consumidos pelas 
famílias com renda 
mensal entre 1 e 40 
salários mínimos que 
residem em regiões 
metropolitanas. Isto 
quer dizer que a infla-
ção da sua família pode 
ser ainda maior do que 
a oficial, dependendo 
do peso de cada item 
em seu orçamento.

 2) Controle seus gas-
tos: fazer uma planilha 
mensal de gastos da sua 
família, fixando uma 
meta para cada um, 
ajudará a economizar. 
Existem os gastos que 
variam anualmente, 
como aluguel e men-
salidade escolar. Mas 
outros podem ter va-
riação diária. É o caso 
do grupo alimentação, 
justamente o que tem 
maior peso no IPCA e 
nos gastos das famílias.

No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA alcançou 8,06%, o 
maior resultado para o mês desde 1996.

Os benefícios do Pix contribuem diretamente para a tomada de 
melhores decisões para o negócio.

Pagamentos em tempo real 
e a disponibilidade 24 horas 
por dia, em todos os dias da 
semana, são algumas das 
principais vantagens que o Pix 
oferece. Desde que o meio de 
pagamentos instantâneos foi 
lançado, há quase sete meses, 
o Sebrae propaga os benefícios 
dessa alternativa para os peque-
nos negócios. Para as micro e 
pequenas empresas, essa nova 
modalidade de pagamento, 
criada pelo Banco Central (BC), 
ajuda em vários aspectos, como 
no controle do fluxo de caixa.

“No final do dia, o dono do es-
tabelecimento tem condições de 
ver quanto tem na conta bancá-
ria. Como os recursos são trans-
feridos em poucos segundos, 
o empreendedor consegue ter 
mais controle do cenário finan-
ceiro da empresa diariamente”, 
explica Cristina Araújo, analista 
de Capitalização e Serviços Fi-
nanceiros do Sebrae. De acordo 
com ela, os benefícios do Pix 
contribuem diretamente para 
a tomada de melhores decisões 
para o negócio. 

“É importante que as empre-
sas criem, inclusive, promoções 
e campanhas com o intuito de 
estimular os clientes a pagarem 
com o Pix”, acrescenta. Torna-
se indispensável que as MPEs 
pesquisem as melhores tarifas 
e condições do serviço junto as 
Instituições Financeiras par-
ticipantes. “O próximo passo, 
para começar a receber com o 
Pix, é escolher o prestador de 
serviço de pagamento e, logo 
após, fazer a integração com 
sistemas de automação, caso 
possua; e, depois, é só começar 
a receber com o Pix”.

Na prática, o Pix pode ser 
realizado a partir de uma conta 
corrente, conta poupança ou 
conta de pagamento pré-paga. 

Ele facilita a transferência de 
valores entre pessoas, o paga-
mento de contas e o recolhi-
mento de impostos e taxas de 
serviços. Para usar o sistema de 
pagamento, é essencial que o 
pagador e o recebedor possuam 
uma conta em banco, fintech 
ou instituição de pagamento. 

Também é necessário ter 
um aparelho celular em mãos 
ou computador para acessar o 
aplicativo ou internet banking 
do seu banco. As transações 
via Pix podem ser feitas por 
meio da chave Pix, QR Code ou 
Chave Aleatória. Confira cinco 
benefícios do Pix para as MPEs:
 1) Velocidade de disponi-

bilização dos recursos 
na conta do recebedor: 
os recursos são credita-
dos em até 10 segundos, 
em 99% das transações. 

 2) Custo baixo: fazer um 
Pix para pessoas físicas 
sempre é gratuito.

 3) Disponibilidade: o Pix 
pode ser feito 24 horas 
por dia, em todos os dias 
do ano, incluindo sába-
dos, domingos e feriados.

 4) Multiplicidade de ca-
sos de uso: o Pix atende 
a todo e qualquer paga-
mento ou transferência 
feita hoje no Brasil, in-
cluindo transferências 
entre pessoas, entre 
empresas, quitação de 
faturas e pagamentos ao 
governo.

 5) Conveniência: o Pix 
pode ser usado com 
cadastramento de chave 
de número de aparelho 
celular, CPF ou leitura 
de um QR Code.

Saiba mais sobre o PiX neste 
vídeo do Canal do Sebrae no 
Youtube.Fonte: AI/Sebrae.

Sete dicas para proteger seu 
bolso da aceleração da inflação
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio surpreendeu o mercado, confirmando o que 
as famílias brasileiras estão sentindo no bolso: a inflação não para de subir
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reajuste, pois o IGP-M 
acumulado nos últimos 
12 meses já alcançou 
37,04%. Se o Índice 
for o IPCA, renegocie 
também, procurando 
saber por quanto os 
alugueres de imóveis 
próximos estão sendo 
negociados.

 6) Fique de olho nas 
aplicações financei-
ras: se seu dinheiro 
está na tradicional ca-
derneta de poupança, 
muito cuidado: o ren-
dimento está perden-
do feio para inflação. 
Em 2020, a inflação 
pelo IPCA foi 4,52% 
e a poupança rendeu 
2,11%. Em 2021, essa 
diferença será ainda 
maior.

 7) Busque investimen-
tos atrelados à in-
flação: uma das for-
mas mais eficientes de 
proteção dos investi-
mentos em períodos 
de inflação elevada é 
buscar aqueles que 
oferecem remunera-
ção pela inflação, mais 
determinada taxa de 
juros, que o investi-
dor já sabe qual é no 
momento de aplicar. 
Entre estes investi-
mentos estão: CDBs, 
LCIs e CRIs. No caso de 
LCIs e CRIs, há a van-
tagem extra, pois assim 
como a poupança são 
isentos de Imposto de 
Renda. - Fonte e mais 
informações: (www.
bancobari.com.br).

 3) Fique de olho na 
lista de compras: 
quanto menor a ren-
da da família, maior 
o peso dos gastos de 
alimentação e produ-
tos de higiene e lim-
peza. Fazer uma lista 
de compras antes de 
ir ao supermercado 
faz grande diferença, 
pois ajuda na pesqui-
sa de preços e evita 
a compra de itens 
desnecessários. Para 
frutas e legumes, vale 
dar preferência aos 
produtos da safra, que 
têm mais qualidade e 
são mais baratos.

 4) Atenção à conta de 
luz: preços contro-
lados pelo governo, 
como combustível e 
tarifas de energia elé-
trica, também fazem 
parte do IPCA. E estes 
dois itens são os que 
mais pressionaram a 
inflação de maio. Neste 
caso, não há como fazer 

pesquisa de preços, 
mas sim controlar o 
consumo. 

  Como o país passa 
por uma crise hídrica, 
entramos na chamada 
“bandeira vermelha”, o 
que significa que a con-
ta de luz sofre acrésci-
mo de R$ 4,169 a cada 
100 quilowatt-hora 
consumido. Ou seja: 
não deixar as luzes 
acesas sem necessida-
de e racionalizar o uso 
dos eletrodomésticos 
são atitudes que farão 
diferença.

 5) Renegocie reajus-
tes: embora o IPCA 
seja o índice oficial 
do governo, existem 
outros, que têm me-
todologia de cálculo 
diferente. O IGP-M 
é um deles e serve 
como referência para 
muitos contratos de 
aluguel. Se for o seu 
caso, entre em con-
tato com o locador e 

Fábio Freire (*)

Ter um olhar 100% focado no digital 
é a estratégia de crescimento de grande 
parte das empresas. 

Entretanto, essa mudança de posicio-
namento, que antes tinha os holofotes 
voltados para o financeiro, trouxe muitos 
desafios para as companhias, se consi-
derarmos que o digital passa por toda a 
operação. Não por acaso, uma pesquisa 
da Deloitte com lideranças empresariais 
aponta que, neste ano, as companhias 
aumentarão em mais de 90% seus inves-
timentos em infraestrutura e soluções de 
tecnologia. 

E é seguindo esse caminho que a figura 
do CTO passa a ter um papel cada vez 
mais fundamental dentro das empresas, 
atuando como um verdadeiro protagonista 
no desenvolvimento e crescimento da 

economia. É claro que o CEO continua 
sendo o cargo máximo nas companhias e 
com toda a sua importância na condução 
dos negócios, mas a ideia aqui é trazer 
discussão sobre o destaque para os pro-
fissionais de tecnologia. 

Afinal, investir em digitalização não 
consiste em apostar nesses recursos 
e comprar os equipamentos certos, é 
necessário o olhar estratégico. Se por 
um lado o já conhecido CEO tem o pa-
pel fundamental na área executiva da 
empresa, os diretores de tecnologia têm 
assumido, cada vez mais, a responsabi-
lidade de trazer um novo olhar e novas 
soluções para a companhia baseada em 
dados e na digitalização do modelo de 
negócios. 

Não por acaso, não é difícil perceber 
um forte movimento de CTOs de grandes 

players como XP, Itaú e Verizon assumi-
rem, posteriormente, o papel de diretores 
executivos, acompanhando o movimento 
de trocas entre estratégia de negócios e o 
processo de digitalização. Contudo, é im-
portante ressaltar que nenhuma diretoria 
vem para assumir o papel de outra, mas 
sim para gerar sinergia e tornar o trabalho 
mais competitivo e dinâmico. 

Seja para uma empresa já consolidada no 
mercado ou aquela que já nasceu inserida 
no contexto tecnológico, contar com a 
presença de um profissional capacitado 
para desenvolver novas estratégias e 
ferramentas pautadas na Indústria 4.0 
é de suma importância para se manter 
relevante em sua área de atuação. 

(*) - É fundador e CEO da FindUP. Formado em 
Administração, sempre atuou com tecnologia e em 

2008 resolveu se aventurar em seu negócio próprio.

Sucesso em dados: o novo momento 
do CTO nas companhias

Como as MPEs podem usar 
o Pix com os seus clientes

sebraeatende.com/reprodução


