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A autenticação dos livros contábeis digitais com as novas regras 

do SPED, trazidas pela IN SRF nº 1.660Capacitação do corpo 

discente e comunidade 

A Lei 8.934/94 fixa a obrigação das Juntas Comerciais procederem à autenticação dos livros contábeis 

das empresas, nos seguintes termos: 

postado 28/10/2016 10:50:40 - 8.904 acessos 

A Lei 8.934/94 fixa a obrigação das Juntas Comerciais 

procederem à autenticação dos livros contábeis das empresas, 

nos seguintes termos: 

Art. 39. As juntas comerciais autenticarão: 

I – os instrumentos de escrituração das empresas mercantis e 

dos agentes auxiliares do comércio; 

O artigo 1.181 do Código Civil fixa que os livros obrigatórios 

devem ser autenticados pelos registros públicos de empresas 

mercantis, nos seguintes termos: 

 

Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário, ou a sociedade 

empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios. 

Em consequência, os livros são apresentados às Juntas, que verifica se todos os dados estão corretos, 

como se o período de escrituração correspondente ao exercício financeiro, se, pelo faturamento, houve 

o desenquadramento da condição de microempresa e enquadramento correto na condição de empresa 

de pequeno porte, se o sócio que assinou os livros ainda integra a sociedade empresarial, dentre outros 

dados. Ao final, no termo de abertura, é aposto uma etiqueta de autenticação, contendo os dados da 

empresa, a identificação e assinatura do técnico analisador. 

Com este procedimento, se estará validando o livro, para todos os fins, inclusive comprovação junto 

aos órgãos públicos e participação em licitações. A validação conferida não poderá ser cancelada, 

exceto em hipóteses excepcionalíssimas, como a colocação de uma etiqueta com número errada. 

A Receita Federal do Brasil publicou, em 19 de setembro de 2016, a Instrução Normativa nº 1.660, 

alterando a Instrução Normativa RFB nº 1.420, de 19 de dezembro de 2013, que dispõe sobre 

a escrituração contábil digital. 

Para entender a mudança, devemos nos remeter ao Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que 

instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, permitindo ao órgão fazendário federal o 

recebimento, por meio eletrônico, da escrituração contábil das empresas e de entidades sem fins 

lucrativos. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/sped
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Em consequência, criou-se a escrituração contábil digital, ECD, que compreende o livro diário, o livro 

razão, o livro balancetes diários, os balanços e as fichas de lançamentos comprobatórios dos 

assentamentos neles transcritos. Estes livros são confeccionados, e, depois, assinados digitalmente, 

utilizando-se de certificado emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileiras (ICP-Brasil), com a finalidade de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a 

validade jurídica do documento digital. 

Passaram a serem obrigadas a confeccionar a sua escrituração, por meio digital, e encaminhá-la para 

o Sped, o rol de empresas descritas no artigo 3º da IN RFB nº 1.420/2013: 

Art. 3º. 

I – as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real; 

II – as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuírem, a título de lucros, 

sem incidência do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF), parcela de lucros ou dividendos 

superior ao valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a 

que estiver sujeita; 

III – as pessoas jurídicas, imunes e isentas que, em relação aos fatos ocorridos no ano calendário, 

tenham sido obrigadas à apresentação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições, nos termos 

da IN RFB nº 1.252/2012. 

IV – as sociedades em conta de participação (SCP), como livros auxiliares do sócio ostensivo. 

Estão desobrigados de encaminhar a escrituração, por meio digital, as microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontram no SIMPLES. No entanto, elas podem, se desejarem, encaminharem 

os seus livros por meio digital, caso em que serão dispensados de apresentação da escrituração nas 

Juntas Comerciais. 

Quanto ao procedimento de envio, a ECD deverá ser transmitida pelas pessoas jurídicas obrigadas a 

adotá-las para o SPED, que emitirá confirmação de recebimento. A grande inovação, no entanto, 

reside na previsão de que o recibo de entrega servirá como comprovante de autenticação, nos termos 

do § 2º, artigo 1º, IN RFB 1.420/2013. O § 3º do artigo 1º, da referida IN, fixa que a autenticação 

realizada pelo SPEDdispensa qualquer outra. Em consequência, não será necessário que o empresário 

procure a Junta Comercial para proceder à nova autenticação de seus livros. 

Mas enquanto que, nas Juntas Comerciais, a autenticação demanda um procedimento de análise sobre 

um acervo de informações, na Receita Federal, o procedimento está restrito mais à recepção dos 

arquivos digitais contendo a escrituração. 

No entanto, a autenticação poderá ser cancelada por duas maneiras. A primeira, quando a ECD for 

transmitida com erro ou quando for identificado erro de fato que torne imprestável a escrituração. 

Entende-se por erro de fato que torne imprestável a escrituração a existência de dados que não possam 

ser corrigidos conforme previsto pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e que gere demonstrações 

contábeis inconsistentes. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/livro_diario
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/sped
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/base_de_calculo
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/sped
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/sped
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/junta_comercial
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
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A segunda, quando o próprio titular da escrituração solicita o cancelamento da autenticação e decorrer 

de erro de fato que a torne imprestável. Neste caso, deverá ser anexada à ECD substituta, laudo 

detalhado firmado por 2 (dois) contadores. A escrituração digital deve ser transmitida anualmente 

ao SPED, até o último dia do mês de maio do ano seguinte ao ano calendário a que se refira a 

escrituração. 

Por fim, destacamos que, com as mudanças, nas empresas, assim que for emitido o recibo pelo envio 

da sua ECD, os seus livros contábeis passam a estar autenticados. Nas Juntas Comerciais, como o 

processo de autenticação demanda uma análise página a página, realizada não por um sistema 

informatizado, mas sim por um técnico, certamente teremos a necessidade de dispêndio de um lapso 

de tempo muito maior. 

Fonte: administradores.com 

 

Comissão estuda a criação do Fórum Nacional de Assuntos 

Tributários 
 

Para buscar mecanismos que tornem mais eficiente, no âmbito da área de atendimento da Receita 

Federal do Brasil, a aplicação dos atos normativos expedidos pela RFB, está sendo formatada a criação 

do Fórum Nacional de Assuntos Tributários. 

postado 28/10/2016 10:31:10 - 279 acessos 

Para buscar mecanismos que tornem mais eficiente, no âmbito da área de atendimento da Receita 

Federal do Brasil, a aplicação dos atos normativos expedidos pela RFB, está sendo formatada a criação 

do Fórum Nacional de Assuntos Tributários (Fonat), que deverá funcionar em 2017. 

As definições de como vai funcionar o Fórum estão ocorrendo em reuniões realizadas entre a Receita 

Federal, a Fenacon e o CFC, que constituem uma comissão, instituída pela RFB, para discutir a 

expansão das unidades de Autoatendimento Orientado (AO) e dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal 

(NAFs), ambos da Receita Federal. 

"O Fonat está sendo criado para manter um relacionamento cooperativo entre as entidades envolvidas 

nos procedimentos fiscais e tributários do âmbito da área de atendimento da Receita, de forma que 

ocorra uma compreensão mais ampla e eficiente para toda a sociedade", afirma o conselheiro do CFC 

e coordenador da comissão, Geraldo de Paula Batista Filho. 

Além do conselheiro do CFC, a comissão conta também com Carlos Sussumu Oda, representante da 

Coordenação-Geral de Atendimento e Educação Fiscal da RFB; e José Rosenvaldo Rios, diretor da 

Fenacon. 

Os assuntos a serem debatidos neste Fórum terão representantes técnicos indicados pelas entidades 

que serão convidadas a participar. Além do CFC, Fenacon e da Receita Federal, deverão ser 

convidadas outras entidades para compor o Fonat. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/sped
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/a-autenticacao-dos-livros-contabeis-digitais-com-as-novas-regras-do-sped-trazidas-pela-in-srf-n-1-660/99253/
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"A nossa expectativa é que o Fonat propicie discussões que nos auxiliem a apresentar sugestões de 

melhoria quanto ao atendimento da Receita à população em geral", disse Batista. 

Autoatendimento orientado 

Outro tema discutido na reunião foi a implementação das unidades-piloto de AO nas prefeituras das 

cidades de Poços de Caldas (MG), Timbaúba (PE), Afogados da Ingazeira (PE), Camaçari (BA) e 

Santo Amaro da Purificação (BA). Segundo o conselheiro do CFC, a partir de novembro, serão feitos 

contatos com as prefeituras e com as Divisões de Integração com o Cidadão (Divics) da receita federal 

para dar andamento à instalação das unidades. 

Os membros da comissão também estão atualizando uma publicação sobre como funciona o 

Autoatendimento Orientado da RFB nesta nova fase de ampliação. Esse guia será disponibilizado em 

breve. 

Por Maristela Girotto 

Fonte: CFC 

 

Fisco volta a taxar integralização com tecnologia 

 

A Receita Federal mudou, em ato declaratório, um entendimento consolidado desde 2006 e passou a 

cobrar Imposto de Renda e CIDE de estrangeiros que integralizarem capital com transferência de 

tecnologia. 

postado 28/10/2016 10:28:25 - 365 acessos 

A Receita Federal mudou, em ato declaratório, um entendimento consolidado desde 2006 e passou a 

cobrar Imposto de Renda (IR) e Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) de 

estrangeiros que integralizarem capital com transferência de tecnologia. 

Para especialistas, a decisão da Receita fere a legislação tributária brasileira e deve ser questionada na 

Justiça pelas empresas que forem autuadas por não pagarem os dois tributos. De acordo com o Ato 

Declaratório Interpretativo RFB nº 7, alíquota de IR para a operação é de 15% e a Cide devida é de 

10%. “A subsunção da norma ao caso concreto não existe. Não se pode cobrar Cide em capitalização 

de não residente em empresa brasileira”, diz o sócio do Correa Porto Advogados, Eduardo Correa da 

Silva. 

Para ele, a Receita usa planejamentos tributários irregulares e abusos realizados por algumas 

companhias como pretexto para cobrar imposto de algo que era isento até pouco tempo. Porém, ele 

não vê qualquer hipótese legal que possa justificar essa cobrança. De acordo com o advogado, o Fisco 

tem usado o argumento de analogia para defender algo que vale para aquisições ou remunerações, mas 

que não vale para capitalizações. “O próprio Código Tributário Nacional é muito claro de que ela não 

pode utilizar analogia para a exigência de tributos que não estão previstos em lei.” 

Efeito negativo 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/imposto_de_renda
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Quando uma sociedade é formada, cada um dos sócios têm uma quota definida e deve integralizá-la 

mediante a transferência de bens. O mais comum é que ele aporte dinheiro, mas essa integralização 

também pode ser realizada com bens intangíveis como tecnologia ou know-how, desde que eles 

possam ser submetidos à avaliação monetária. 

Uma empresa de tecnologia, por exemplo, poderia receber de um dos sócios o software necessário 

para a sua operação como integralização da quota. Para o sócio fundador da BGR Advogados, Eduardo 

Benetti, essa transferência de conhecimento é muito positiva para o Brasil, de modo que a decisão da 

Receita acaba se tornando prejudicial ao desenvolvimento econômico do País. 

“O País carece de conhecimento e de tecnologia, então essa mudança passa a ter efeito apenas 

arrecadatório, e de uma quantia pequena ainda por cima. O que não compensa as decisões de 

investimentos que serão impactadas pela decisão”, afirma Benetti. 

Na sua avaliação, há outro efeito nocivo que é a piora da visão que os estrangeiros possuem da 

legislação tributária brasileira, frequentemente associada a muita imprevisibilidade. “A empresa faz 

um planejamento tributário de anos e uma mudança dessas gera muita instabilidade”, avalia. 

“Clamamos tanto por capital não especulativo, investimentos que gerem tecnologia, empregos e 

conhecimento, que não podemos nos dar ao luxo de perdê-los por mudanças regulatórias”, diz. 

Fonte: DCI 

 

Recibo provisório de serviços: entenda o que é e como usar 

 

Todo empresário sabe que é indispensável emitir nota fiscal por seus serviços e produtos. Para 

facilitar o dia a dia, a Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) tem sido o meio de emissão preferido dos 

comerciantes. 

postado 27/10/2016 09:55:18 - 835 acessos 

Todo empresário sabe que é indispensável emitir nota fiscal por seus serviços e produtos. Para facilitar 

o dia a dia, a Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) tem sido o meio de emissão preferido dos comerciantes. 

Mas e se ocorrer algum imprevisto na hora de emitir a nota ao cliente? É aí que entra o RPS. 

Se você tem dúvidas sobre o que é o RPS, acompanhe este post que preparamos e saiba como essa 

ferramenta pode ajudar seus negócios. 

 Entenda o que é o RPS 

O Recibo Provisório de Serviços é um recibo de preenchimento manual para ser usado em situações 

emergenciais, quando a Nota FiscalEletrônica não puder ser emitida por qualquer razão. 

Nele devem ser preenchidos os dados do comprador e as informações sobre os produtos ou serviços 

prestados. Também é necessário constar oCNPJ de sua empresa, essencial na hora de transformar o 

RPS em Nota Fiscal Eletrônica. O preenchimento deve ser feito em duas vias: a primeira fica com o 

cliente e a segunda com o prestador de serviço. 

 Como ter o RPS em meu negócio 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnpj
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
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Para se proteger de imprevistos que impeçam a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, procure na 

prefeitura de sua cidade o órgão responsável pelo fornecimento do RPS. 

Como não existe um modelo padronizado, a constituição do documento pode variar de cidade para 

cidade, conforme as exigências legais de cada município. Contudo, é essencial que ele seja 

sequencialmente numerado e conte com as informações que permitam sua conversão em NFS-e, como 

o CPF ou CNPJ do tomador de serviços. 

 Tipos de Recibo Provisório 

Fique atento, pois existem três tipos diferentes de Recibos Provisórios. É fundamental utilizar o 

modelo adequado para não ter problemas na hora de emitir a nota fiscal. 

1. O Recibo Provisório de Serviços (RPS) substitui a Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) e a Nota Fiscal de 

Serviço (NFS), além da Nota Simplificada de Serviço (NFSS) e da Fatura de Serviço (NFFS). 

2. O Recibo Provisório de Serviços de Nota Fiscal Conjugada (RPS-M) tem a função de substituir as 

notas fiscais mistas, relativas a produtos e serviços. 

3. O Recibo Provisório de Serviços Simplificados (RPSS) informa apenas o CPF ou o CNPJ do 

comprador, semelhante a um cupom fiscal. 

 Qual a validade do RPS 

Como o próprio nome diz, o RPS é um documento provisório que deve ser substituído pela NFS-e 

dentro de um prazo. Esse período pode variar conforme o município, mas geralmente o empresário 

tem até 5 dias após a transação para efetivar a emissão da nota fiscal. Fique atento, pois esse período 

não é prorrogável. 

Conheça os prazos e os demais detalhes referentes ao RPS em sua cidade. Isso é fundamental para 

evitar penalidades que podem prejudicar seus negócios. 

 Como converter o RPS em NFS-e 

Transformar o RPS em NFS-e é muito fácil. Basta acessar o sistema digital disponibilizado pela 

prefeitura de sua cidade e informar os dados que constam no recibo provisório. 

Viu como é simples contar com o Recibo Provisório de Serviços para não perder negócio mesmo 

diante de uma situação imprevista? Não perca os prazos para conversão e aproveite todos os benefícios 

da Nota Fiscal Eletrônica! 

Fonte: QuickBooks 

 

Simples Nacional – Lei Complementar 155/2016 traz novas 

regras e limites 

 

O Presidente Michel Temer sancionou a Lei que altera regras e limites do Simples Nacional As 

alterações nas regras e limites do Simples Nacional de que trata a Lei Complementar nº 123/2006, 

veio com a Lei Complementar nº 155/2016 

postado 28/10/2016 09:24:22 - 163.178 acessos 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnpj
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnpj
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
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As alterações nas regras  e limites do Simples 

Nacional de que trata a Lei Complementar nº 

123/2006, veio com a Lei Complementar nº 

155/2016, publicada no Diário Oficial da União 

desta sexta-feira (28/10). 

  

A seguir resumo das principais alterações. 

  

1 - Novo limite anual de receita bruta: 

Microempresa: R$ 900 mil 

Empresa de Pequena Porte: R$ 4,8 milhões 

Microempreendedor Individual: R$ 81 mil 

  

2 - ICMS/ISS – não estão contemplados no regime 

A partir de R$ 3,6 milhões o ICMS e o ISS não estão contemplados no recolhimento do Simples 

Nacional. Estes impostos deverão ser pagos de acordo com as regras normais, ou seja, serão apurados 

e pagos em guia própria. 

  

3 – Bebidas alcoólicas - poderão aderir ao Simples Nacional 

Poderão aderir ao Simples Nacional a ME e a EPP que exerça atividade de produção ou venda:  

3.1-  bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado por:  

a. micro e pequenas cervejarias;  

b. micro e pequenas vinícolas;  

c. produtores de licores; e 

d. micro e pequenas destilarias. 

  

3.2 - A seguir antiga e nova redação do inciso X do Art. 17 da Lei Complementar 123/2006: 

Art. 17 – inciso X – Redação Antiga Art. 17 – inciso X – Nova Redação 

Art. 17.  Não poderão recolher os 

impostos e contribuições na forma 

do Simples Nacional a microempresa 

ou a empresa de pequeno porte: 

  

X - que exerça atividade de produção 

ou venda no atacado de:  

a) cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros 

para cigarros, armas de fogo, munições 

e pólvoras, explosivos e detonantes; 

  

Art. 17. ...................................................................... 

.................................................................................. 

  

  

  

X - ............................................................................ 

.................................................................................. 

  

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.contabeis.com.br/legislacao/1419675/lei-complementar-155-2016/
http://www.contabeis.com.br/legislacao/1419675/lei-complementar-155-2016/
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/icms
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
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b) bebidas a seguir descritas: 

1 - alcoólicas; 

2 - refrigerantes, inclusive águas 

saborizadas gaseificadas; 

3 - preparações compostas, não 

alcoólicas (extratos concentrados ou 

sabores concentrados), para elaboração 

de bebida refrigerante, com capacidade 

de diluição de até 10 (dez) partes da 

bebida para cada parte do concentrado; 

4 - cervejas sem álcool; 

  

  

  

  

b) bebidas não alcoólicas a seguir descritas:  

1. (revogado);  

................................................................................... 

  

c) bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou 

vendidas no atacado por:  

1. micro e pequenas cervejarias;  

2. micro e pequenas vinícolas;  

3. produtores de licores;  

4. micro e pequenas destilarias; 

  

  

4 - Parcelamento – débitos vencidos até a competência maio de 2016 

Poderão ser parcelados em até 120 (cento e vinte) meses os débitos vencidos até a competência do 

mês de maio de 2016 e apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos 

e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples Nacional, de 

que trata a Lei Complementar no 123/2006. 

  

4.1 - Prazo para adesão ao parcelamento 

O pedido de parcelamento deverá ser apresentado em até noventa dias contados a partir da 

regulamentação, podendo esse prazo ser prorrogado ou reaberto por igual período pelo Comitê Gestor 

do Simples Nacional - CGSN, e independerá de apresentação de garantia. 

  

4.2 – Valor das parcelas 

O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais). 

  

4.3 – Desistência de parcelamento anterior 

O pedido deste parcelamento implicará desistência compulsória e definitiva do parcelamento anterior, 

sem restabelecimento dos parcelamentos rescindidos caso não seja efetuado o pagamento da primeira 

prestação. 

  

4.4 – Juros SELIC 

O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à 

taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, 

acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/juros
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/juros
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/selic
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ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo 

efetuado. 

  

5 – Novo limite de R$ 4,8 milhões 

A empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional em 31 de dezembro de 2017 que durante 

o ano calendário de 2017 auferir receita bruta total anual entre R$ 3.600.000,01 (três milhões, 

seiscentos mil reais e um centavo) e R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) 

continuará automaticamente incluída no Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 

2018, ressalvado o direito de exclusão por comunicação da optante. 

Assim, o novo limite de receita bruta não se aplica ao ano calendário em curso. A empresa optante 

pelo Simples Nacional que tiver receita superior a R$ 3,6 milhões em 2016 será excluída do regime a 

partir de 2017 (considerando as demais regras de exclusão por excesso de receita). 

  

6 – Tabelas e faixas 

A partir de 2018 o regime passará a contar com cinco tabelas e apenas seis faixas de faturamento. 

Até 2017 o regime permanecerá com seis tabelas e 20 faixas de faturamento. 

 

6.1 – Confira as novas Tabelas do Simples Nacional 

 

 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
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 Consulte aqui integra da Lei Complementar nº 155/2016. 

Por Josefina do Nascimento 

Fonte: Siga o Fisco 

 

Calculadora do Cidadão ganha novas funções e visual mais 

intuitivo 

 

A Calculadora do Cidadão está com nova identidade visual 

e ganhou novas funcionalidades, que aumentam a 

usabilidade e permitem maior interação entre os usuários. 

Para o diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania, 

Isaac Sidney Ferreira, que lança a nova versão da 

calculadora em evento nesta sexta-feira (16), em São Paulo, 

o aperfeiçoamento da ferramenta é resultado do diálogo 

constante entre o BC e a sociedade. “O nosso objetivo é 

facilitar a vida do cidadão consumidor de serviços 

financeiros, promover a educação financeira, e usar essa 

ferramenta também para conhecer melhor os hábitos dos usuários, para que o BC possa reverter esse 
conhecimento em ações que impactem de forma positiva a sociedade”.  

http://www.contabeis.com.br/legislacao/1419675/lei-complementar-155-2016/
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Uma das novidades é a simplificação do cálculo dos rendimentos de aplicações em Certificados de 

Depósito Interbancário (CDI). Conforme explica  Marcelo Aragão, do Departamento de Tecnologia 

da Informação do BC, “antes, para estimar correção de valores pelo CDI, o cálculo considerando 

desconto sobre a taxa precisava ser feito a parte, fora da calculadora. Agora, na nova versão, quando 

o usuário escolhe a opção ‘Aplicação em CDI’ o aplicativo oferece automaticamente a possibilidade 

de incluir a percentagem, o que torna a ferramenta muito mais prática”, explica.  

A inclusão da funcionalidade que permite projetar mais rapidamente o retorno de investimentos em 

CDI foi uma sugestão do Departamento de Política Econômica do BC, mas grande parte das mudanças 

implementadas na nova versão da Calculadora do Cidadão foram sugeridas por usuários da 

ferramenta, por meio do sistema de Registro de Demandas do Cidadão (RDR) e pela internet. São 

exemplos disso o novo visual do aplicativo, mais ágil e intuitivo, e a possibilidade de compartilhar as 

transações realizadas por meio de redes sociais – tais como Facebook, Snapchat e Whatsapp. Leandro 

Bastos, do Departamento de Educação Financeira, explica que o desenvolvimento das novidades foi 

feito com base nos princípios de design de serviços, focados nas reais necessidades dos usuários e na 

eficiência da organização. Ouça rádio release sobre a nova versão do aplicativo. 

Perfil do usuário 

A chefe do Departamento de Educação Financeira, Elvira Cruvinel, ressalta que conhecer melhor os 

hábitos dos usuários é um dos objetivos da nova versão da Calculadora do Cidadão. “A ferramenta 

existe desde 1999 na página do Banco Central e, desde 2012, como app para celulares e tablets. Mas 

nós não conhecemos direito esse público. Não sabemos quais são as funcionalidades mais usadas, por 

exemplo.” 

Essa realidade vai mudar com a nova versão da Calculadora do Cidadão, que vai registrar dados sobre 

as funcionalidades mais acessadas, a localização geográfica, a idade e o sexo dos usuários, além de 

incluir uma pesquisa de satisfação, para que o usuário possa registrar queixas e sugestões diretamente 

no aplicativo, sem precisar acessar os canais de atendimento do público do BC. “Nós não vamos 

gravar dados sigilosos, nem sobre os cálculos realizados, mas cada vez que uma função for ativada 

esse acesso será registrado”, explica Marcelo Aragão. 

Para quem já possui o aplicativo, a atualização para a nova versão será feita automaticamente. Já 

novos usuários podem adquirir gratuitamente a Calculadora do Cidadão – que possui versões para 
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aparelhos com sistema operacional iOS, Android e Windows Mobile. 

O Deinf já registrou mais de 430 mil downloads do aplicativo, que 

possui também uma versão online.Mais prática 

Há ainda uma grande mudança na nova versão do aplicativo que não 

será percebida pelos usuários. Antes, os desenvolvedores do 

Departamento de Tecnologia da Informação do BC trabalhavam em 

três plataformas distintas, uma para iOS, outra para dispositivos 

Android e ainda uma terceira para Windows Mobile. “Na prática, nós 

elaborávamos três aplicativos diferentes, um para cada sistema 

operacional”, explica Marcos Machado, do Departamento de 

Tecnologia da Informação do BC. 

A nova versão da Calculadora já foi feita de forma unificada, isto é, há 

apenas um código, que funciona para os três sistemas operacionais 

utilizados no país. “Essa é uma mudança que o usuário não vai 

perceber, mas que se traduz em maior agilidade caso tenhamos que corrigir alguma falha ou 

implementar novas funcionalidades. Caso tenha que mudar algo, faremos apenas uma vez e será 

possível usar nas três plataformas. Nosso custo de desenvolvimento caiu”, finaliza Marcos. 

Fonte: BACEN. 

 

Por que a integração de sistemas é vantajosa para os negócios 

 

Puxado por tendências que se consolidam no conceito de Transformação Digital, a integração de 

processos e sistemas passa a ser o fator crítico de sucesso dos mais importantes projetos de TICs. Com 

as empresas procurando cada vez mais reduzir seus custos e otimizar seus investimentos, conectar e 

automatizar processos através de sistemas CRM, ERP, WMS, financeiros e PLM, a integração 

impulsiona uma eficiência cada vez maior. 

A integração de sistemas e automação de workflow podem eliminar o excesso de trabalho e colocar 

as informações precisas necessárias à disposição do usuário, aumentando a eficiência. Isso não vale 

apenas para grandes empresas, mas também empresas de qualquer porte e setor da economia. Além 

disso, quando as empresas escolhem novos sistemas de TI, normalmente a integração com seus 

sistemas legados é um dos primeiros requisitos – muitas vezes, isso precisa ser feito imediatamente, 

especialmente se um cliente estiver substituindo um sistema existente. As plataformas de integração 

também podem ser utilizadas para migração de um sistema para outro e podem ser especialmente úteis 

para manter os processos de negócios operando sem problemas entre sistemas em uma migração 

durante esta fase de mudança. 

Vantagens também para os fornecedores de software e consultorias de TI 
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Fornecedores ou parceiros de aplicações especializadas têm uma oportunidade de incrementar seus 

negócios fornecendo serviços de integração de sistemas como parte de seu portfólio. Isso é 

especialmente verdadeiro para parceiros de negócios e consultores especializados em aplicativos 

verticais específicas ou em ecossistemas de fornecedores de médio porte como Totvs, Senior, Benner 

e CIGAM e gigantes como Salesforce, Oracle, SAP, Microsoft, SugarCRM ou IBM. 

Aqui estão alguns benefícios para fornecedores de serviços de integração de sistemas: 

- Maior valor entregue aos clientes facilita a venda dos principais produtos/serviços; 

- Atender mais às necessidades de negócios cria mais oportunidades de vendas; 

- Conexões com executivos de alto nível na empresa cliente resultam em mais relacionamentos 

estratégicos; 

- Um conhecimento profundo dos processos de negócios do cliente e dados dos resultados obtidos 

resultam em maior probabilidade de continuação dos negócios. 

Nada a temer, tudo a ganhar 

Enquanto pesados projetos codificados de integração de sistemas têm uma reputação de serem 

complicados, as plataformas de integração atuais simplificam muito os projetos de integração. Uma 

plataforma de integração adequada, além de acelerar a implementação, também disponibiliza 

documentação e monitoramento, que não estão disponíveis com soluções codificadas. 

Alguns pontos a considerar ao escolher uma ferramenta de integração: 

- Uma solução livre de código reduz a necessidade de conhecimento técnico profundo da aplicação; 

- Recursos visuais de mapeamento de dados simplificam as conexões e facilitam a compreensão; 

- Conectores pré-construídos e certificados para sistemas líderes de TI reduzem o tempo para 

comercialização e o risco; 

- Ampla biblioteca de adaptadores pré-construídos facilitam a integração; 

- A capacidade de desenvolver conectores totalmente customizados para aplicativos que podem ser 

reutilizados e revendidos facilita a expansão do negócio; 

- O uso de arquitetura In-Memory Data Grid garante que a solução seja robusta, estável e escalonável; 

- Uma plataforma de sistemas centralizada disponibiliza um método padrão de manipulação de fluxo 

de dados entre aplicativos e sistemas, melhorando a relação custo-benefício da operação e 

manutenção. 

Ao fornecer conectividade contínua e reduzir a complexidade da integração de sistemas, a plataforma 

de integração e o parceiro adequado podem colocar a integração de sistemas ao alcance até mesmo de 

pequenas empresas. 
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Carpe Diem 

Com um número cada vez maior de empresas investindo na integração de sistemas para melhorar sua 

eficiência e competitividade, a prestação de serviços de integração de sistemas faz sentido para os 

negócios. Ao expandir seus portfólios para que incluam serviços de integração, parceiros de negócios 

e consultores de TI que trabalham com sistemas líderes ou especializados de TI podem fazer com que 

seus negócios cresçam a curto e médio prazos. 

Fonte: Rodney Repullo - CEO da Magic Software Brasil. 
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