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Empresas do Simples Nacional poderão lançar a gorjeta na nota fiscal 

de consumo 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (21/02), o substitutivo do Senado que 

regulamenta o rateio da gorjeta. A matéria será enviada à sanção presidencial. 

 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta 

terça-feira (21/02), o substitutivo do Senado que 

regulamenta o rateio da gorjeta. A matéria será enviada 

à sanção presidencial. 

De acordo com o substitutivo, a gorjeta cobrada por 

bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos 

similares não é receita própria dos empregadores e se 

destina aos trabalhadores, devendo ser distribuída 

segundo critérios de custeio e de rateio definidos em 

convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

Se não houver previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, os critérios deverão ser definidos em 

assembleia geral dos trabalhadores. Entretanto, limites são definidos pelo projeto. 

Tributos 

A empresas que participem de regime de tributação federal diferenciado, como o Simples Nacional, deverão 

lançar a gorjeta na nota fiscal de consumo e poderão reter até 20% de sua arrecadação, conforme previsto em 

convenção ou acordo coletivo, para pagar os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados da sua 

integração à remuneração dos empregados. O valor restante deve ser revertido integralmente em favor do 

trabalhador. 

No caso das empresas não inscritas em regime de tributação federal diferenciado, poderão reter até 33% do 

arrecadado com gorjetas, seguindo as demais regras: lançamento na nota e rateio entre os empregados do 

restante. 

Carteira de trabalho 

Em todo caso, as empresas precisarão anotar na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no contracheque de 

seus empregados o salário contratual fixo e o percentual recebido a título de gorjeta. As empresas deverão anotar 

também na carteira o salário fixo e a média dos valores das gorjetas referente aos últimos 12 meses. 

Desde que cobrada por mais de doze meses, a gorjeta será incorporada ao salário do empregado se a empresa 

parar de cobrá-la, salvo o estabelecido em convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/simples_nacional
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/nota_fiscal
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Para acompanhar e fiscalizar a cobrança e a distribuição da gorjeta, nas empresas com mais de 60 empregados, 

será constituída comissão de empregados eleitos em assembleia geral convocada para esse fim pelo sindicato 

laboral. Nas demais empresas, será constituída comissão intersindical para esse fim. 

Se for comprovado o descumprimento das regras do projeto para retenção de valores para encargos sociais e 

repasse da gorjeta, o empregador pagará ao trabalhador prejudicado, a título de multa, o valor correspondente a 

1/30 da média da gorjeta por dia de atraso. A multa será limitada ao piso da categoria, assegurados o contraditório 

e a ampla defesa. 

Esse limite do piso da categoria será multiplicado por três caso o empregador seja reincidente, assim considerado 

aquele que, durante o período de 12 meses, descumprir as regras do projeto por mais de 60 dias. As novas regras 

entrarão em vigor depois de 60 dias da publicação da futura lei. 
 

Fonte: Revista Dedução 

 

Novidades Imposto de Renda Pessoa Física 2017 

Declaração - Novidades da DIRPF 2017. A declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2017 

apresenta algumas novidades. Atualização automática do programa. Entrega sem necessidade de instalação do 

Receitanet. 

A declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2017 apresenta algumas novidades, dentre as quais 

destacam-se: 

 Atualização automática: Com a nova funcionalidade de atualização automática do PGD IRPF, é possível 

atualizar a versão do aplicativo sem a necessidade de realizar o download no sítio da Receita Federal do Brasil 

na internet. A atualização poderá ser feita, automaticamente, ao se abrir o PGD IRPF, ou pelo próprio declarante, 

por meio do menu Ferramentas - Verificar Atualizações; 

 Entrega sem necessidade de instalação do Receitanet: O programa Receitanet foi incorporado ao 

PGD IRPF 2017, não sendo mais necessária a sua instalação em separado; 

 Recuperação de nomes: Ao digitar ou importar um nome para um CPF/CNPJ, o sistema armazenará o nome 

para facilitar o preenchimento futuro. Os nomes armazenados são nomes informados pelo declarante, 

manualmente ou por meio das funcionalidades de importação, não são fornecidos pelas bases da Receita Federal 

do Brasil. Após armazenados, os campos referentes aos nomes serão preenchidos automaticamente conforme 

CPF/CNPJ digitados. A funcionalidade poderá ser desativada no Menu - Ferramentas - Recuperação de Nomes; 

 Rendimentos isentos e não tributáveis: Com o objetivo de facilitar o preenchimento, a ficha foi remodelada e 

possui agora as abas "Rendimentos" e "Totais". As informações são inseridas em "Rendimentos", selecionando 

o Tipo de Rendimento. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/irpf
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/irpf
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/irpf
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 Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva: Com o objetivo de facilitar o preenchimento, a ficha 

foi remodelada e possui as abas "Rendimentos" e "Totais". As informações são inseridas em "Rendimentos", 

selecionando o Tipo de Rendimento. 

 Solicitação de celular e e-mail: Esta solicitação tem por objetivo ampliar as informações do cadastro de pessoas 

físicas. A RFB estuda mecanismos seguros para comunicação com o contribuinte, porém essa comunicação 

somente será realizada após divulgação e autorização prévia do contribuinte. 

  

Informação Alterações implementadas em 2017 

Obrigatoriedade 

na declaração 

Obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes e alimentandos com 12 anos ou mais, 

completados até a data de 31/12/2016. 

Deduções 

O limite anual de dedução por dependente passou a ser de R$ 2.275,08.  

O limite anual de dedução de despesas com educação passou para R$ 3.561,50.  

Na forma de tributação utilizando o desconto de 20% do valor dos rendimentos tributáveis 

na declaração (desconto simplificado), a dedução está limitada a R$ 16.754,34. 

Fonte: Receita Federal do Brasil 

 

Contribuinte pode cobrar na Justiça correção da tabela do Imposto de 

Renda 
 

Contribuinte paga mais Imposto de Renda do que deveria e pode buscar os seus direitos na Justiça, já que a 

defasagem na tabela chega a 8312% desde 1996, segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 

Federal (Sindifisco). 

Leonardo Ribeiro Pessoa, professor de Direito Empresarial e Tributário do Ibmec Rio, esclarece que, justamente 

por causa desses prejuízos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizou uma Adin 

(Ação Direta de Inconstitucionalidade) no Supremo Tribunal Federal (STF), em 2014, para que a correção da 

tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física seja realizada com base no índice oficial de inflação, o IPCA. 

Enquanto essa decisão não sai, qualquer pessoa pode procurar um advogado ou a Defensoria Pública se quiser 

mover uma ação sobre o assunto, usando os mesmos fundamentos: 

— Os valores não correspondem à inflação do período. Isso fere os princípios constitucionais da capacidade 

contribuitiva, do não confisco e da dignidade da pessoa humana. 

Leonardo lembra que, caso a OAB consiga a ação, o resultado será válido para todos. Mas ele pondera que o 

caminho deve ser longo. 

— A ação da OAB pedia liminar, que foi negada. Mas o julgamento final ainda não aconteceu. É um caso difícil 

porque o Judiciário não pode escolher um índice. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/imposto_de_renda
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Se o STF considerar procedente a ação da OAB Nacional, Leonardo Ribeiro Pessoa, professor de Direito 

Empresarial e Tributário do Ibmec Rio, lembra que a correção será aplicada para todos os contribuintes 

prejudicados pela defasagem acumulada: “O contribuinte deve guardar as declarações enviadas para a Receita 

e os documentos relacionados às despesas”. Segundo o professor, não há previsão para julgamento: “Pode ser 

que demore mais três ou quatro anos, mas poderá ter um efeito retroativo. Então, há uma luz no fim do túnel”. 

Se for entrar com uma ação, o professor recomenda que seja pedida uma liminar, por causa da necessidade 

urgente de uma decisão, tendo em vista o prazo de entrega da declaração. 

Fonte: Notícias Fiscais 

 

Receita pedirá e-mail e número de celular na declaração de IR deste 

ano 
 

Também na declaração deste ano, dependentes com 12 anos ou mais devem ter o CPF informado 

A Receita Federal passará a pedir e-mail e número de celular dos contribuintes na declaração de Imposto de 

Renda deste ano. O preenchimento dessas informações não será obrigatório. A Receita garante que os dados 

serão coletados somente para ampliar o cadastro e só serão utilizados com aviso-prévio e autorização dos 

contribuintes. 

Segundo o supervisor do Imposto de Renda, Joaquim Adir, a Receita continua a não enviar e-mails para os 

contribuintes. 

 

CPF de dependentes 

Em entrevista para apresentar informações sobre a declaração deste ano, Adir disse ainda que nos próximos anos 

é possível que a Receita passe a exigir CPF de todos os dependentes de qualquer idade. Na declaração deste ano, 

dependentes com 12 anos ou mais devem ter o CPF informado. Em 2016, a idade para obrigatoriedade de 

apresentação do CPF era 14 anos. “Muitos cartórios já emitem a certidão de nascimento com o CPF. É uma 

garantia de identificação, facilita o trabalho de cruzamento”, argumentou. 

A partir das 9h de amanhã (23), o programa de geração da declaração já poderá ser baixado pela internet e o 

envio será liberado a partir das 8h do dia 2 de março. O prazo vai até as 23h59m59s, no horário de Brasília, do 

dia 28 de abril 
 

Fonte: Kelly Oliveira, Agência Brasil. 

Cobrança de juros sobre atrasos por bancos terá nova regra 

Instituições financeiras não poderão mais cobrar "comissão de permanência"; mudança começa a valer a 

partir de setembro 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/receita-pedira-e-mail-e-numero-de-celular-na-declaracao-de-ir-de-2017
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O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou uma nova resolução que muda a forma como os bancos 

poderão cobrar multas e juros dos clientes que atrasarem pagamentos. As instituições financeiras não poderão 

mais cobrar a “comissão de permanência”, uma taxa que pode ser calculada pelo banco utilizando as taxas 

estabelecidas no contrato ou a taxa de mercado do dia do pagamento, a critério da instituição. A mudança valerá 

a partir de setembro. 

Segundo a nota publicada pelo Banco Central, a partir de 1º de setembro, o banco poderá 

cobrar juros remuneratórios por dia de atraso, que serão obrigatoriamente calculados pela taxa pactuada em 

contrato; multa e juros de mora. 

De acordo com a chefe-adjunta do departamento de regulação do sistema financeiro, Paula Esther Leitão, a 

mudança aprimora a regra para deixá-la mais clara para os clientes. Além disso, evita que alguns bancos realizem 

dupla cobrança dos consumidores: 

"O objetivo é tornar regras mais claras. Algumas instituições tinham uma acumulação da cobrança da taxa do 

contrato mais a comissão de permanência. Deixamos agora de forma mais direta". 

Para Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor do departamento de pesquisas econômicas da Associação Nacional dos 

Executivos de Finanças (Anefac), a decisão do CMN é bastante positiva para o consumidor. Em sua avaliação, 

essa decisão até demorou para ser tomada, dados os abusos que ocorrem. 

"É positiva a decisão do CMN e até demorou. Os bancos cobram os chamados juros de mora, além de multa, 

cada um a seu critério. Em alguns casos, os juros eram de até 18%, 20% ao mês. Se a dívida em atraso era 

repassada a um escritório de cobrança, por exemplo, até estes honorários iam parar na conta do cliente, que, 

se não pagasse, ficava com o nome sujo", diz Ribeiro de Oliveira, completando: "Agora, ao estabelecer critérios, 

o CMN determina que os bancos só poderão cobrar os juros definidos em contrato. E, se o cliente se sentir 

lesado e for reclamar no Procon de cobrança abusiva, o órgão tem parâmetros para punir as instituições que 

desrespeitarem as regras". 

Segundo o diretor da Anefac, muito provavelmente a decisão do Banco Central de regulamentar essas práticas 

tenha sido motivada pelo aumento das reclamações de correntistas contra cobranças abusivas dos bancos. Ele 

afirma ainda que o prazo de início das novas regras, no próximo mês de setembro, é razoável para que as 

instituições se adaptem. E também para que o cliente tome ciência dos juros e da multa, definida em contrato, 

que terá que pagar se ficar em atraso. 

 

Fonte: Época Negócios 

 

Como tirar das costas o peso das tarefas rotineiras 

Softwares de RPA se encarregam de integrar dados de um sistema com outro para que a equipe se concentre no 

que realmente exige intervenção humana 

 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/juros
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/juros
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/juros
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/juros
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/juros
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/honorarios
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/juros
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/juros
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São Paulo - Mesmo dedicada a oferecer um bom atendimento, uma empresa pode ter baixo desempenho nisso 

porque a equipe perde tempo em tarefas repetitivas, como transferir dados de um sistema para outro. É uma das 

situações que a automação robótica de processos (RPA, na sigla em inglês) promete resolver. 

A automação em larga escala já é realidade para muitas organizações, seja na indústria, em bancos, no varejo 

ou em serviços. É uma oportunidade para transformar os processos de back office que demandam tempo e não 

exigem pensamento criativo, diz a consultora de soluções avançadas da Nice, Ingrid Imanishi. 

Softwares de RPA são baseados em inteligência artificial, um mercado que deve movimentar no mundo todo 

cerca de US$ 23,4 bilhões até 2025, diz um estudo de 2016 da consultoria Research and Markets. 

O conceito de RPA pressupõe um software que simula uma pessoa na execução de processos transacionais, 

como o registro de informações de uma planilha em um sistema qualquer, ou o monitoramento de um site, diz 

o sócio da consultoria Visagio, Izaias Miguel. 

Segundo o especialista, o RPA não substitui sistemas como os de CRM, usados no relacionamento com o 

consumidor, ou os de ERP, que combinam a gestão de várias áreas de uma empresa. O RPA usa esses sistemas 

para extrair ou cadastrar informações. Geralmente a empresa usa alguns sistemas e mais uma série de planilhas 

em Excel. "Todo esse aparato não é tão integrado como deveria, fazendo com que as pessoas tenham muito 

trabalho para manter os processos rodando. O RPA nada mais é do que uma solução para integração desses 

processos de forma rápida e fácil", diz. 

Miguel destaca dois benefícios da automação. O primeiro é o ganho de produtividade, tendo em vista que o robô 

executa esse tipo de atividade 24h por dia e de forma muito mais rápida que uma pessoa. O segundo é que a 

gestão se torna mais simples, pois as máquinas executam sempre o mesmo processo, dispensando treinamento 

e gerenciamento, além de guardarem o histórico de tudo o que fizeram. 

Custo e retorno 

A automação robótica é recomendada em processos com alto esforço de execução, que exijam extração ou 

registro de dados em sistemas ou sites, pois a ideia é que se consiga navegar por várias telas sem esforço no 

desenvolvimento ou integração dos sistemas. 

Um exemplo é o de operadoras de planos de saúde, que diariamente recebem dados dos pacientes e precisam 

lançá-los nos seus próprios sistemas de forma integrada com os sistemas de hospitais conveniados e clínicas. 

Além do ganho de produtividade, a solução diminui riscos de erros e fraudes e ajuda na redução de custos. "Um 

processo executado via RPA tem um custo aproximadamente 66% menor que o mesmo processo executado 

manualmente, o que é muito substancial em qualquer cenário, mas principalmente no atual, de crise econômica", 

diz Miguel. 

O investimento necessário para a implementação depende do processo a ser automatizado e da tecnologia 

aplicada. Dependendo do nível de complexidade, o custo pode variar de R$ 50 mil a alguns milhões de reais, 

diz o diretor de Business Consulting da Stefanini, Wander Cunha. 
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O executivo diz que o cálculo do retorno financeiro aponta para 90% de viabilidade econômica. "Já vimos 

retorno do investimento acontecer em seis meses, mas boa parte acontece em um ano", diz. 

Um ponto a considerar é o que uma operação muito pequena pode não ter o retorno desejado. "Gastar R$ 50 mil 

para substituir um único funcionário não vale a pena", explica Cunha. "O tamanho mínimo seria um tipo de 

atividade executada por duas pessoas, ou carga de trabalho correspondente a duas pessoas", completa Ingrid, da 

Nice. 

A implantação de RPA deve ser precedida por uma revisão criteriosa dos processos, para identificar e 

potencializar as oportunidades de melhora. 

Embora a automação seja uma tendência para o futuro, o robô nunca substituirá uma operação completa. "O 

ideal é compor robôs com soluções simples que vão dar aos funcionários que permanecerem na operação 

melhores condições de decisão", sugere Cunha, da Stefanini. 

 

Fonte: DCI - SP 

 

A remuneração para 9 cargos de contabilidade e finanças em 2017 

Salários para a área deverão se manter estáveis neste ano, até para profissionais que estão mudando de emprego 

 

Em 2017, a maior parte das vagas para contabilidade e finanças será aberta para repor profissionais demitidos. 

Poucos serão os empregadores que investirão na expansão de suas equipes, afirma um estudo recente da 

consultoria de recrutamento Robert Walters. 

Em meio à crise, 2016 foi um ano desafiador para o mercado como um todo. No primeiro semestre, a procura 

por executivos da área financeira foi baixa, tanto porque as multinacionais reduziram suas operações no Brasil 

quanto porque fintechs e empresas de tecnologia tentaram economizar com contratações. 

Conforme a situação política começou a tomar contornos mais definidos, porém, investidores começaram a 

recuperar sua confiança nos negócios e houve mais oportunidades para executivos de finanças capazes de 

apresentar soluções estratégicas para os problemas trazidos pela crise. 

Em 2017, as melhores cabeças serão ainda mais disputadas pelas empresas. “Gerentes de recrutamento terão 

dificuldades para recrutar profissionais que ofereçam uma combinação de competências técnicas e 

comportamentais, além de fluência em inglês”, diz o relatório da Robert Walters. 

Mais do que nunca, o domínio da língua fará diferença para quem quer se destacar. “Ainda é muito difícil 

encontrar profissionais brasileiros com inglês realmente fluente”, diz  australiano Kevin Gibson, CEO da 

consultoria para a América Latina. “Quem consegue se garantir nisso tem chances melhores em qualquer 

carreira”. 
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Remuneração anual 

Segundo o estudo da Robert Walters, os salários para finanças e contabilidade deverão se manter estáveis 

em 2017, mesmo para profissionais que estão mudando de emprego. A consultoria traz a remuneração para 9 

cargos de contabilidade e finanças em 2017 no Brasil. Os números indicam o salário-base anual de cada 

posição, em reais, excluídos bônus e benefícios. Veja abaixo: 

 

Cargo 

Salário anual para 4 

– 8 anos de 

experiência (R$) 

Salário anual para 8 

– 12 anos de 

experiência (R$) 

Salário anual para 

mais de 12 anos de 

experiência (R$) 

Diretor financeiro (CFO) – 335 mil – 530 mil 450 mil – 655 mil 

Gerente de finanças e 

contabilidade 
130 mil – 200 mil 160 mil – 240 mil – 

Diretor de controladoria 160 mil – 270 mil 220 mil – 340 mil 285 mil – 420 mil 

Business controller 143 mil – 190 mil 160 mil – 250 mil 220 mil – 350 mil 

Controller de custos 120 mil – 140 mil 120 mil – 140 mil 160 mil – 240 mil 

Gerente de planejamento 

financeiro 
145 mil – 240 mil 160 mil – 270 mil 250 mil – 380 mil 

Gerente de tesouraria 170 mil – 280 mil 190 mil – 310 mil 230 mil – 380 mil 

Gerente de contabilidade 130 mil – 190 mil 155 mil – 260 mil 160 mil – 330 mil 

Gerente de auditoria interna 130 mil – 180 mil 140 mil – 210 mil 155 mil – 270 mil 

  Fonte: Exame.com 

 

 

 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
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Qual é seu nível de cibersegurança hoje? 
 

Se queremos ser proativos, precisamos unir os dois mundos: a TI ajuda a automatizar a busca de insights tanto 

no caso físico quanto no virtual 

Você sabia que segurança física e cibersegurança têm 

pontos em comum? Um bom exercício é fazer essa 

analogia para entender com mais clareza o que é 

possível fazer hoje em termos de segurança da 

informação. Portanto, vamos imaginar um local onde 

a criminalidade é alta, sem policiamento adequado e 

avaliar o que precisa ser feito para uma segurança 

efetiva. 

O primeiro passo é monitorar. Instalando câmeras em 

pontos estratégicos e armazenando em um local central as gravações, podemos observar e avaliar o que está 

acontecendo na área. Da mesma forma, uma empresa pode monitorar tudo o que se passa em diversos pontos de 

sua TI com ferramentas específicas (como SIEM). Entretanto, assim como algumas pessoas podem usar 

máscaras no meio físico, existem meios cibernéticos de dificultar a identificação de problemas (ou indícios 

deles) nas redes de computadores. 

Com os dados observados, já é possível criar regras de autorização ou bloqueio de acesso às pessoas. Logo, os 

mascarados já não seriam mais autorizados a entrar no local. Isso não elimina o problema para sempre, pois os 

ofensores sempre buscarão uma nova forma de burlar as regras. Sendo assim, a monitoração e criação de regras 

devem ser reavaliados frequentemente para novas situações. Os softwares do tipo SIEM permitem que se faça 

o mesmo, com especialistas em cibersegurança atentos à novas ameaças e atuando para impedi-las. Contudo, 

essa ação ainda é de forma reativa. 

Se queremos ser proativos, precisamos unir os dois mundos: a TI ajuda a automatizar a busca de insights tanto 

no caso físico quanto no virtual. Computadores e técnicas modernas de processamento de dados ajudam a 

detectar padrões comportamentais dos ofensores nos incidentes: dias da semana, horários, perfis, etc. Da mesma 

forma, auxiliam na detecção de padrões incomuns ou não esperados aos dispositivos de TI ligados em rede. Esse 

tipo de prevenção de ameaças com inteligência chamamos de Threat Intelligence. 

O último passo é compartilhar informações de segurança com vários especialistas da área em tempo real pela 

internet. Desta forma, todos passam a tomar conhecimento dos últimos incidentes de segurança e passam a se 

prevenir. Aliás, essa é uma das vantagens da internet 2.0, onde todos colaboram. 

Existiria um próximo passo? Difícil saber. Mas já chegamos em um nível que implica em cada vez menos espaço 

para algumas ciberameaças avançarem. O SIEM e os serviços de Threat Intelligence com colaboração existem 
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e estão disponíveis hoje no mercado. O potencial para ajudar organizações a se prevenirem é enorme. Na era do 

conhecimento, a união faz a força. Já imaginou sua empresa com este nível de cibersegurança? 

 

Fonte: André Duarte - Coordenador de Operações do Arcon Labs, Administradores. 

A ação da Carteira InfoMoney que subiu mais de 100% em apenas 3 

meses; você comprou? 
 

Explicamos neste texto por que esta ação pode subir ainda mais o que fazer com este papel se você lucrou com 

esta disparada 
 

SÃO PAULO - Terça-feira, 21 de fevereiro de 2017: compartilho com vocês que neste dia alcançamos mais um 

feito histórico que enche o time InfoMoney de orgulho e que certamente deixou muito feliz todos os seguidores 

da Carteira InfoMoney e os alunos do meu curso, Como Montar Uma Carteira de Ações Vencedora. Tivemos 

a primeira ação a subir mais de 100% dentro da Carteira recomendada: Magazine Luiza (MGLU3). 

Com a alta de 8,81% nesta terça-feira, as ações da varejista fecharam valendo R$ 191,50 - máxima histórica na 

Bolsa -, e chegaram a impressionantes 80,37% em 2017. Ela foi incluída na Carteira InfoMoney no fechamento 

do dia 31 de outubro do ano passado, quando valia R$ 92,46. De lá pra cá, a empresa ganhou 107,12% de valor 

de mercado.  

Quem segue as divulgações mensais da Carteira Recomendada InfoMoney ou faz parte do grupo de alunos do 

meu curso (que recebem essas recomendações dias antes de elas serem publicadas ao público geral aqui no 

InfoMoney) provavelmente já sabe por que recomendamos a compra da ação e devem ter surfado nessa onda de 

lucro. Aos que estão por fora do que acontece com a empresa, explicarei brevemente o que fez essa ação subir 

tanto e mostrarei por que ainda há espaço para ela subir mais. 

2016: de "falida" para caso de sucesso 

 

O final de 2015 foi turbulento para a Magazine Luiza: em queda livre na Bolsa, as ações acumularam perdas de 

quase 75% em apenas 4 meses, chegando a valer menos de R$ 2,00, fato que fez a varejista aprovar um 

grupamento de ações na razão de 8 para 1, para desta forma manter-se enquadrada nas regras da BM&FBovespa, 

que desde aquele ano passou a endurecer as regras para impedir papéis que valem menos de R$ 1,00 na Bolsa. 

O cenário de crise na economia começava a ganhar forças, afetando a confiança, a renda e o emprego do 

brasileiro, três fatores considerados essenciais para o desempenho de vendas de uma empresa focada em 

eletrodomésticos e produtos da linha branca. Soma-se a isso uma dívida elevadíssima e baixa liquidez na Bolsa 

e chegamos a uma bela candidata a "mico" da Bovespa. 

Contudo, 2016 chegou, a empresa se reestruturou e focou principalmente na mudança do modelo de negócios, 

trazendo uma verdadeira revolução no segmento de vendas online. O resultado do quarto trimestre do ano, 

http://www.infomoney.com.br/onde-investir-2017/
http://educacao.infomoney.com.br/carteira-de-acoes/treinamento.html
http://www.infomoney.com.br/assuntos/carteira-recomendada
http://www.infomoney.com.br/MGLU3
http://www.infomoney.com.br/assuntos/crise
http://www.infomoney.com.br/assuntos/bovespa
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divulgado na manhã da última segunda-feira (20), corroborou a tese de que esta grande revolução está longe de 

terminar: a receita líquida da linha de varejo da empresa chegou a R$ 3,38 bilhões no período, número 14,3% 

superior ao que foi visto nos mesmos três meses de 2015. A estrela mais uma vez foi o segmento e-commerce, 

algo que já vinha ocorrendo nos últimos balanços: neste segmento, o crescimento foi de 41,4% no trimestre - 

para se ter uma ideia: o mercado brasileiro de "vendas .com" teve expansão de 8% na mesma base comparativa. 

Já as vendas na comparação "mesmas lojas" (que compara apenas a receita das mesmas unidades que estavam 

abertas no período anterior), a evolução foi de 13,6% entre o 4º tri de 2015 e o 4º tri de 2016, sendo que apenas 

as lojas físicas cresceram 6% neste quesito. Os números destoam do cenário desolador da economia brasileira 

em 2016: no acumulado do ano, as vendas do Magazine Luiza cresceram 8,3% ante 2015, enquanto o resultado 

de vendas de varejo divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi de queda de 

7,2% no mesmo período. 

Descendo para as outras linhas da DRE da varejista, os números mantiveram o brilho: o Ebitda (lucro  antes de 

juros, impostos, depreciação e amortização) saltou 100,6% entre o 4º trimestre de cada um dos anos, para R$ 

229,3 milhões. O lucro líquido ajustado, por fim, ficou em R$ 47,7 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 43,2 

milhões de 12 meses antes.  Como base de comparação, os analistas do BTG Pactual esperavam um lucro na 

faixa de R$ 30 milhões para os últimos três meses de 2016. 

A teleconferência do Magazine Luiza corroborou o cenário positivo para o papel. O CEO (Chief Executive 

Officer) Frederico Trajano afirmou que a empresa atingiu seu menor nível alavancagem desde o IPO (Initial 

Public Offering), realizado em 2011, e destacou que continuará a reduzir o endividamento, mesmo com o plano 

de aumentar as despesas do capex (investimentos em bens de capital) e acelerar a abertura de lojas este ano. 

Trajano disse ainda que espera um ambiente econômico melhor no segundo semestre, com o cenário de queda 

de juros podendo reduzir a inadimplência. O otimismo é tanto que o CEO até desdenhou sobre os impactos que 

a possível entrada de um grande player estrangeiro no Brasil, ao dizer que a ameaça da Amazon entrar no 

mercado brasileiro é uma "eterna promessa".  

Próxima parada da ação: R$ 200 

Ao mesmo tempo que esse cenário extremamente positivo corrobora as perspectivas de alta para a companhia, 

os fortes ganhos do papel inibem quem queira entrar na ação neste momento.  Contudo, os analistas seguem 

bastante otimistas sobre o futuro da companhia e o reflexo do bom desempenho nas ações. Em relatórios após a 

divulgação do balanço, tanto o BTG Pactual quanto o Bradesco BBI reiteraram recomendação equivalente à 

compra para os ativos, avaliando que os papéis da companhia podem superar os R$ 200 este ano. 

Enquanto o BTG introduziu o preço-alvo de R$ 208,00 para 2017 (ante preço-alvo anterior de R$ 106), os 

analistas do Bradesco BBI elevaram o preço-alvo de R$ 140,00 para R$ 206,00, configurando um potencial de 

http://www.infomoney.com.br/assuntos/ebitda
http://www.infomoney.com.br/assuntos/btg-pactual
http://www.infomoney.com.br/assuntos/ceo-(chief-executive-officer)
http://www.infomoney.com.br/assuntos/ceo-(chief-executive-officer)
http://www.infomoney.com.br/assuntos/bens-de-capital
http://www.infomoney.com.br/assuntos/amazon
http://www.infomoney.com.br/assuntos/bradesco-bbi
http://www.infomoney.com.br/assuntos/ativos
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valorização de 16,5% em relação ao fechamento da última segunda-feira, enquanto o BTG vê um upside de 

18%.  

Para a equipe do Bradesco BBI, liderada pelo analista Richard Cathcart, o principal motivo para elevar o preço-

alvo da ação é a maior estimativa de ganhos, tendo em vista que as margens da empresa estão nos maiores níveis 

da história. O banco aumentou as estimativas de vendas em cerca de 4% para 2017-2019, após a companhia 

superar estimativas de vendas no quarto trimestre de 2016 e por uma maior suposição para o crescimento das 

vendas mesmas lojas (1,9% ante 0,6% anteriormente) e o crescimento on-line (22% ante 15% anteriormente) 

em 2017.   

O BTG Pactual também aponta motivos para estar "bullish" com a ação: os analistas Fabio Monteiro e Luiz 

Guanais, que assinam o relatório do banco, elevaram as estimativas de lucro para 2017 em 23% e para 2018 em 

30% em relação às previsões anteriores. 

Dilema: o que fazer com a ação? 

Como analista de investimentos, digo que a ação continua sendo um bom investimento e tem espaço aberto para 

apresentar bons resultados e buscar a faixa dos R$ 200. Como investidor de perfil moderado que sou, digo que 

um lucro de mais de 100% com um papel de risco elevado é bom demais para mim. 

Aos que lucraram com a ação, fica agora aquela "dúvida boa", que é embolsar uma parte ou todo o lucro obtido 

com o trade ou seguir em frente para ganhar ainda mais (não há resposta certa para este dilema, pois isso depende 

do perfil de cada investidor, da quantidade de capital alocada e do horizonte de investimento). Aos que não 

aproveitaram o bonde, o dilema é parecido: entro no meio da festa para tentar aproveitar uma parte desse rali ou 

fico de fora com medo de "pagar a conta da festa" e comprar a ação quando ela perdeu forças para subir? 

Felizmente, os alunos do meu curso estão com a dúvida boa neste momento. 

Quer fazer parte do meu grupo e ser avisado com antecedência das recomendações da Carteira InfoMoney? 

Basta clicar aqui e ter acesso ao meu curso. 

 

Educação financeira na sua tela 
 

Confira o canal CVM Educacional no YouTube 

Conteúdos educacionais multimídia ao alcance de todos. Por meio do canal CVM Educacional no YouTube, 

interessados podem aprender sobre diversos temas ligados à educação financeira, discutidos em eventos 

promovidos pela Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI). 

http://educacao.infomoney.com.br/carteira-de-acoes/treinamento.html
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Quais são as novidades em tecnologias financeiras? O que tem sido feito pelos reguladores internacionais em 

relação à educação ao investidor? Ao entrar na página, é possível assistir aos vídeos de encontros como o 

Fintech Day e a 4ª Conferência de Ciências Comportamentais e Educação do Investidor, além das palestras que 

são realizadas no Centro Educacional da Autarquia. 

Acesse a página e fique por dentro das discussões! 

 

Punidos acionista controlador e administradores de Cia 
 

Colegiado julgou atos societários dos acusados 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) julgou, em 14/2/2017, o Processo Administrativo Sancionador 

CVM nº RJ2012/3110.  

 
O referido processo foi instaurado pela Superintendência de Relações Empresas (SEP) após reclamações 

apresentadas por acionistas minoritários da Companhia de Participações Aliança da Bahia, para apurar a 

responsabilidade de Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho (acionista controlador da Companhia) 

e de José Maria Souza Teixeira Costa, Silvano Gianni, Antônio Tavares da Câmara e José Alfredo Cruz 

Guimarães (administradores) por supostas infrações relacionadas à destinação de recursos, a transações com 

partes relacionadas e a fatos ligados à assembleia geral ordinária (AGO) realizada em 10/6/2011. 

  

Fatos 

 Destinação de recursos 

A administração da Aliança Participações, nas propostas de destinação de lucros apresentadas aos acionistas, 

referentes aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, propôs reter parcela dos recursos, de acordo com orçamento de 

capital cuja divulgação se deu somente através de seu arquivamento na sede da Companhia, sem o envio ao 

Sistema IPE, disponibilizado pela CVM para divulgação de informações. 

Para o exercício de 2009, também foi proposta a criação de uma reserva de lucros, no montante de R$ 2.232 

mil, mediante orçamento de capital enviado ao Sistema IPE, que justificava a necessidade da retenção pela 

presença de constantes oscilações no mercado financeiro. 

Já no exercício de 2010, embora a proposta de destinação de lucros não trouxesse previsão de retenção de 

lucros, as demonstrações financeiras disponibilizadas aos acionistas registravam a criação de uma reserva de 

R$ 19.685 mil. 

 Transações com partes relacionadas 

Entre 2004 e 2011, a Aliança Participações contratou serviços de assessoramento empresarial com a JRT, 

sociedade pertencente ao filho de seu acionista controlador e diretor presidente Paulo Sérgio Tourinho, por meio 

https://www.youtube.com/cvmeducacional
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de contrato em que a Companhia foi representada por este último. 

A prestação dos serviços, a um custo de cerca de R$ 20 mil mensais, era alegadamente feita de forma verbal, 

exclusivamente a Paulo Sérgio Tourinho, não tendo sido apresentados documentos comprobatórios de sua 

realização. Também não houve divulgação desses serviços em notas explicativas, durante o período de vigência 

do contrato, e no formulário de referência de 2010. 

Entre 2005 e 2010, a Aliança Participações contratou serviços de assessoramento empresarial com a SG Gestão, 

sociedade pertencente ao conselheiro de administração Silvano Gianni, por meio de contrato em que a 

Companhia foi representada pelo diretor presidente, Paulo Sérgio Tourinho. 

A prestação dos serviços, a um custo de cerca de R$ 30 mil mensais, também era alegadamente feita de forma 

verbal, exclusivamente a Paulo Sérgio Tourinho. Apesar de haver previsão contratual nesse sentido, não foram 

apresentados documentos comprobatórios de sua realização. Também não houve divulgação desses serviços em 

notas explicativas, durante o período de vigência do contrato, e no formulário de referência de 2010. 

Outras transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia, que também não foram total ou 

adequadamente divulgadas em notas explicativas ou no formulário de referência de 2010, se deram com a 

Adrecor, empresa de administração de imóveis pertencente a Paulo Sérgio Tourinho. As transações envolveram 

a compra e venda de apartamentos, serviços de administração imobiliária e contrato de mútuo. 

Na contratação do mútuo, Paulo Sérgio Tourinho representou tanto a Aliança Participações mutuante quanto a 

empresa de administração de imóveis, mutuária. Apesar da significativa posição acionária na Companhia e de 

ter 99,99% de suas cotas detidas por Paulo Sérgio, esta empresa não foi identificada no formulário de referência 

de 2010 como integrante do grupo de controle. 

 AGO realizada em 10/6/2011 

Acionistas da Aliança Participações, titulares de mais de 0,5% do capital social, alegaram ter solicitado à 

Companhia a lista de endereços de acionistas, com base no §3º do art. 126 da Lei 6.404/76, não tendo sido 

atendidos no prazo de três dias previsto no art. 30 da Instrução CVM 481. 

Na referida AGO, foi realizada eleição para o conselho fiscal da Companhia, na qual a Fundação Maria Emilia 

Pedreira Freire de Carvalho (fundação de direito privado, sem fins lucrativos, e regida pelas disposições do 

Código Civil) participou da votação em separado para a escolha do representante dos acionistas minoritários. 

A Fundação, que tem a finalidade de financiar pesquisas na área de saúde, é titular de 16,77% das ações 

ordinárias, 1,12% das preferenciais e de 8,95% capital total da Companhia, sendo administrada por um conselho 

curador formado pelos conselheiros de administração da Companhia Aliança de Seguros, também contralada 

por Paulo Sérgio Tourinho. 
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Acusação 

 Após apuração dos fatos, a SEP propôs as seguintes responsabilizações: 

Destinação de recursos 

 Paulo Sérgio Tourinho: 

 

o na qualidade de diretor presidente e conselheiro de administração: por propor a retenção de 

lucros do exercício de 2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la (infração ao 

disposto no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei 6.404/76). 

o na qualidade de acionista controlador: por aprovar a retenção de lucros do exercício de 2009, 

sem orçamento de capital apto a embasá-la (infração ao disposto no art. 117, §1º, alínea “g”, 

da Lei 6.404/76, combinado com o art 1º, inciso XV, da Instrução CVM 323). 

o na qualidade de diretor presidente: por elaborar as demonstrações financeiras do exercício de 

2010 em desacordo com a proposta de destinação de lucros (infração ao disposto no art. 176, 

§3º, da Lei 6.404/76). 

 Antônio Tavares da Câmara (na qualidade de diretor de relações com investidores):  

 

o por não enviar ao Sistema IPE os orçamentos de capital relativos às retenções de lucros dos 

exercícios de 2006, 2007 e 2008 (infração ao disposto no art. 133, inciso V, da Lei 6.404/76, 

combinado com o art. 6º da Instrução CVM 202); 

o por propor a retenção de lucros do exercício de 2009, sem orçamento de capital apto a 

embasá-la (infração ao disposto no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei 6.404/1976); 

o por elaborar as demonstrações financeiras do exercício de 2010 em desacordo com a 

proposta de destinação de lucros (infração ao disposto no art. 176, §3º, da Lei 6.404/76). 

 José Alfredo Cruz Guimarães (na qualidade de diretor): 

 

o por propor a retenção de lucros do exercício de 2009, sem orçamento de capital apto a 

embasá-la (infração ao disposto no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei 6.404/76). 

o por elaborar as demonstrações financeiras do exercício de 2010 em desacordo com a 

proposta de destinação de lucros (infração ao disposto no art. 176, §3º, da Lei 6.404/76). 

 Silvano Gianni (na qualidade de conselheiro de administração): por propor a retenção de lucros 

do exercício de 2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la (infração ao disposto no art. 192, 

combinado com o art. 196, da Lei 6.404/76). 

 José Maria Souza Teixeira Costa (na qualidade de conselheiro de administração): por propor a 

retenção de lucros do exercício de 2009, sem orçamento de capital apto a embasá-la (infração ao 

disposto no art. 192, combinado com o art. 196, da Lei 6.404/76). 

  

Transações com partes relacionadas 

 Paulo Sérgio Tourinho (na qualidade de diretor presidente):  

 

o por representar a Companhia na contratação da JRT e no contrato de mútuo com a Adrecor 

(infração ao disposto no art. 156 da Lei 6.404/76). 
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o por levar a Companhia a contratar os serviços da SG Gestão, transferindo ao administrador 

Silvano Gianni valores que excediam a remuneração aprovada pelos acionistas (infração ao 

disposto no art. 154, combinado com o art. 152, ambos da Lei 6.404/76). 

o pela não divulgação, nas demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios de 2006 a 

2010, as transações entre partes relacionadas realizadas com as sociedades JRT, SG Gestão e 

Adrecor (infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei 6.404/76, combinado com as 

Deliberações CVM 26, 560 e 642). 

o por omitir no formulário de referência de 2010 as transações envolvendo a Companhia e a 

JRT, SG Gestão e Adrecor (infração ao disposto no art. 14, combinado com o art. 24 e itens 

1.1, 13.4, 16.2 e 16.3 do anexo 24, todos da Instrução CVM 480). 

o por não reportar no formulário de referência de 2010 a totalidade das ações detidas pela 

Adrecor (infração ao disposto no art. 14, combinado com o art. 24, itens 1.1 e 15.1.h do 

anexo 24, da Instrução CVM 480).  

 Antônio Tavares da Câmara (na qualidade de diretor de relações com investidores – DRI): 

 

o pela não divulgação, nas demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios de 2006 a 

2010 as transações entre partes relacionadas realizadas com as sociedades JRT, SG Gestão e 

Adrecor (infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei 6.404/76, combinado com as 

Deliberações CVM 26, 560 e 642). 

o por omitir no formulário de referência de 2010 as transações envolvendo a Companhia e a 

JRT, SG Gestão e Adrecor (infração ao disposto no art. 14, combinado com o art. 24 e itens 

1.1, 13.4, 16.2 e 16.3 do anexo 24, da Instrução CVM 480). 

o por não reportar no formulário de referência de 2010 a totalidade das ações detidas pela 

Adrecor (infração ao disposto no art. 14, combinado com o art. 24, itens 1.1 e 15.1.h do 

anexo 24, da Instrução CVM 480). 

 José Alfredo Cruz Guimarães (na qualidade de diretor): pela não divulgação, nas demonstrações 

financeiras da Companhia dos exercícios de 2006 a 2010 as transações entre partes relacionadas 

realizadas com as sociedades JRT, SG Gestão e Adrecor (infração ao disposto no art. 177, §3º, da Lei 

6.404/76, combinado com as Deliberações CVM 26, 560 e 642). 

 Silvano Gianni (na qualidade de conselheiro de administração): por receber, por meio da SG 

Gestão, valores que excediam a remuneração aprovada pelos acionistas, sem comprovação dos 

serviços prestados (infração ao disposto no art. 154, combinado com o art. 152, ambos da Lei 

6.404/76). 

 Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 10/6/2011 

 Antônio Tavares da Câmara (na qualidade de diretor de relações com investidores – DRI): por não 

fornecer, tempestivamente, a pedido de endereços de acionistas (infração ao disposto no art. 30 da 

Instrução CVM 481). 

 Paulo Sérgio Tourinho (na qualidade de acionista controlador): ao orientar a Fundação a participar da 

votação em separado para eleição de membro do conselho fiscal na AGO em 10/6/2011 (infração ao 

disposto no art. 161, §4º, alínea “a”, da Lei 6.404/76, combinado com o art. 1º, inciso I, da Instrução 

CVM 323). 

 Mais informações em: 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20170215-1.html  

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2017/20170215-1.html


BOLETIM – PROCESSUS – 1ª QUINZENA – MARÇO/2017 

 

5 funções que o gestor financeiro pode exercer 
 

Uma empresa, por mais inovadora e fundamental que seja para as pessoas e para a sociedade no geral, 

dificilmente sobreviverá sem uma gestão eficiente dos seus processos financeiros. Dessa maneira, a área de 

finanças acaba sendo primordial na formulação da estratégia das empresas e do seu crescimento como um 

todo. 

Porém, mesmo sabendo de sua necessidade, muitas pessoas ainda têm dúvida no que de fato faz um gestor 

financeiro. Ele é uma espécie de consultor financeiro? Ou possui as mesmas atribuições de um Administrador? 

Hoje, elencaremos aqui, as suas principais funções. Acompanhe com a gente: 

 

Aplicar estratégias de precificação 

Para criar uma estratégia de precificação correta, o gestor financeiro precisa considerar inúmeras variáveis como: 

preço de venda, custos associados ao produto, valor da marca, investimentos e muito mais. 

Basicamente, existem três formas de precificação: uma baseada em custos, outra na concorrência, e uma terceira 

ainda baseada na demanda. Conhecer cada uma dessas estratégias e saber o momento correto de utilizá-la é uma 

das mais importantes funções de um gestor financeiro. 

Fazer a gestão de custos 

Uma boa gestão de custos é o que garante o sucesso financeiro de uma empresa. E, para isso, o gestor financeiro 

precisa ter domínio das técnicas de apuração de custos, estudar as informações sobre a rentabilidade da empresa 

e acompanhar de perto o desempenho das diversas atividades da organização. 

A gestão de custos auxilia o gestor financeiro na hora de criar um planejamento mais acertado. Afinal, ela é a 

base dos processos de estimativa, orçamento e tomada de decisões. 

Avaliar o volume de participação de mercado 

A participação de mercado, ou market share, é uma importante função desempenhada pelo gestor financeiro. 

Por meio dela, o gestor faz uma análise profunda sobre o mercado em que determinada empresa está inserida e 

avalia a sua força e dificuldades enfrentadas. 

 Além de avaliar forças e fraquezas, com o market share, o gestor financeiro consegue mensurar o crescimento 

de produtos no mercado, descobrir nichos individualizados, identificar tendências de planejamento e muito mais. 

Realizar o planejamento tributário 

O planejamento fiscal, ou tributário, é uma excelente forma de minimizar os custos fiscais de uma empresa. 

Essa atividade, além de respeitar as obrigações fiscais, exige que o gestor conheça, analise, estude e verifique 
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todas as formas existentes de tributação para, em seguida, criar um plano de redução do pagamento de tributos, 

buscando a maior economia possível em termos de taxas e impostos dentro da empresa. 

 

Fazer a gestão de complexidade 

 

Para simplificar os modelos de negócios e estruturas dentro das organizações, o gestor financeiro utiliza da 

gestão de complexidade para fazer a gestão estratégica da empresa em mercados competitivos. Em outras 

palavras, o que o gestor financeiro faz é aumentar a transparência de custos, respondendo de forma mais efetiva 

às exigências regulatórias do mercado. 

Gostou de saber um pouco mais sobre as funções do gestor financeiro? Está cursando Gestão Financeira e quer 

acrescentar outras atribuições desse importante profissional? Compartilhe conosco suas ideias, deixe um 

comentário! 
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