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Este é um espaço de divulgação de informações acerca do mundo contábil e 
financeiro. A coordenação de curso busca selecionar as informações mais 
relevantes a cada quinzena. Aproveite e faça uma boa leitura!!! 

Lembre-se que além de obter boas informações é preciso exercer julgamento 
profissional adequado. O domínio dessas habilidades irá transformar sua 
carreira profissional! 
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Como sair das dívidas e começar a investir 
 

As dívidas fazem parte da realidade de muitos brasileiros. Em busca de soluções rápidas, muitas 
pessoas acabam se enrolando ainda mais ao tomar decisões precipitadas. 

Entre aqueles que agem sem pensar, também tem quem acredite que deixar de pagar as faturas e 
usar o dinheiro para investir seja uma boa ideia. Contudo, não é bem assim. 

Investir é uma excelente maneira de valorizar seu dinheiro. Mas para quem está negativado, é 
importante primeiro resolver sua situação financeira antes de optar por investimentos. 

Estar endividado é uma situação que ninguém deseja, mas acontece com bastante frequência. 

Segundo estudo realizado pela Serasa Experian, os brasileiros com contas em atraso há mais de 

90 dias e que devem valores acima de R$ 200, já totalizam 35 milhões. 

► Isso significa que quase 17% da população brasileira está endividada! 

Se você faz parte dessa conta, mas busca solução para o seu problema para poder investir, este 
artigo pode te ajudar. 

Continue lendo para aprender: 

 Se é possível sair das dívidas 

 Como se livrar das dívidas na prática 

 Como começar a investir após controlar seus gastos 

 

Se livrar das dívidas é possível? 

 

A resposta é: sim! Mas equilibrar as finanças exige 
disciplina e comprometimento. É preciso estabelecer 
prioridades e estar ciente do que realmente importa 
para você. Pare e reflita sobre o que é mais importante: 
comprar um apartamento, dar a volta ao mundo ou ter 
uma festa de casamento deslumbrante? 

Suas escolhas serão determinantes para que você 
trace metas para realizar seus sonhos, tudo dentro do seu orçamento é claro. Por isso mesmo, ter 
um controle financeiro bem feito fará toda a diferença na hora de correr atrás do que deseja. 

Para ter as finanças em dia, antes de mais nada, é preciso entender que existem dois tipos de dívidas 
e dois tipos de endividados. Os débitos podem ser entendidos da seguinte forma: 

► Dívidas construtivas: são aquelas que se adquire para realizar sonhos maiores, como a casa 
própria, por exemplo. Surgem especialmente a partir de empréstimos e financiamentos. 

► Dívidas supérfluas: são aquelas que você contrai ao não controlar o orçamento de maneira 
correta. Neste quesito, os principais exemplos são o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. 

Quem possui dívidas, costuma ser chamado de endividado ou negativado. Outros podem até usar a 
expressão “nome sujo na praça”. Mas nem todas as pessoas com contas a pagar agem da mesma 
forma. Os endividados podem se dividir em: 

► Conscientes: são aqueles que estão cientes da questão. Pode se referir a uma pessoa que paga 
os financiamentos em dia ou alguém que já renegociou a dívida. 

https://www.tororadar.com.br/blog/como-sair-das-dividas-e-comecar-a-investir
https://www.serasaexperian.com.br/estudo-inadimplencia/
https://www.tororadar.com.br/blog/controle-financeiro
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► Imprudentes: se recusam a aceitar que a situação perdeu o controle. São pessoas que ainda não 
se organizaram para quitar seus débitos. 

Independente de quais categorias você se encaixa, só de estar lendo este artigo já é um progresso. 
Pois significa que você está em busca de uma solução para melhorar sua relação com o dinheiro e 
sair das dívidas. 

Com essas informações em mente, é hora de agir a favor das suas finanças! Veja agora um passo a 
passo para aprender como sair do vermelho na prática. 

 

Como sair das dívidas: passo a passo 

Dinheiro certamente não traz felicidade, mas pode ser 
um fator importante para sua qualidade de vida. Não 
significa que viajar apenas de jatinho particular seja 
essencial para você se sentir bem, mas não se 
preocupar com contas em atraso sim. 

Quando mencionamos qualidade de vida, estamos 
falando sobre mais segurança e tranquilidade. Seu 
bem-estar tem tudo a ver com o fato de poder pagar 
todas as faturas em dia e não se preocupar em ter seu 
patrimônio retido. 

Se você deseja melhorar sua situação financeira e respirar aliviado, confira um passo a passo para 
se livrar de vez das dívidas: 

1) Controle seus gastos 

O controle efetivo do que você recebe e do que você gasta é o primeiro passo para saber como sair 
do vermelho. Coloque no papel todas as dívidas que possui e também sua renda mensal. Mantenha-
se informado sobre tudo que entra e sai de sua conta por pelo menos 30 dias. 

Com isso, você conseguirá entender como funciona esse fluxo e terá uma visão mais ampliada da 
situação. Você pode realizar este controle a partir de aplicativos no seu smartphone, em planilhas de 
planejamento financeiro e até mesmo no bom e velho caderno de anotações. 

2) Descubra o motivo da dívida 

Com o controle bem feito, você seguirá para o segundo passo: identificar como surgiu a dívida. Afinal, 
só depois do diagnóstico que um médico pode receitar o remédio, não é? Examine suas contas 
minuciosamente, não deixe de fora nem mesmo os presentes que comprou ou as festas que foi nos 
últimos meses. 

Com tudo em mãos, reflita: onde foi que tudo começou? A causa do seu endividamento foi o cheque 
especial ou o cartão de crédito? Ou, por causa da crise econômica, a renda da família foi prejudicada? 
Descobrir como a situação teve início é importante para te ajudar a solucionar o problema. 

3) Abra mão do que é supérfluo 

Para conseguir quitar suas dívidas, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. É claro que não 
será preciso viver em sacrifício, mas gastos superficiais terão que ser cortados. Analise 
profundamente quais são suas maiores despesas e defina onde é possível cortar. 

Que tal começar a levar almoço de casa e evitar comer na rua todos os dias? Também é 

possível economizar dinheiro no pacote de TV a cabo, escolhendo uma opção mais em conta ou 

até mesmo cancelando o serviço. Na hora do lazer, você pode dar prioridade para os programas 
gratuitos como festivais e shows públicos. 

https://www.tororadar.com.br/blog/planilha-de-planejamento-financeiro
https://www.tororadar.com.br/blog/planilha-de-planejamento-financeiro
https://www.tororadar.com.br/blog/53-dicas-de-como-economizar-dinheiro
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4) Priorize o que é mais importante 

Traçar um plano de ação para quitar as dívidas é 
essencial. Assim sendo, se você possui mais de 
uma, deve classificá-las por ordem de 
importância. Apesar de querer se livrar de todos 
os débitos de uma vez, normalmente isso não é 
possível. 

Dê prioridade para as dívidas que possuam os 
maiores juros, como o cheque especial e o cartão 
de crédito. As altas taxas são responsáveis por 

criar aquele efeito de bola de neve, que torna cada vez mais difícil resolver o problema. Outra boa 
ideia é delimitar um prazo plausível para quitar tudo. Assim, você consegue manter o foco e não se 
perde com o passar do tempo. 

5) Renegocie seus débitos 

Uma solução que é legal levar em consideração é renegociar a dívida. Você pode entrar em contato 
com o credor para, por exemplo, solicitar uma redução dos juros ou uma mudança no tipo de 
financiamento. Em alguns casos, migrar para o crédito consignado funciona muito bem. 

Não tenha vergonha de negociar! A instituição financeira tem todo o interesse em receber seu 
pagamento. Por isso mesmo, esteja confiante na hora de estabelecer as melhores condições para 
você, como o valor das parcelas e o desconto caso pague à vista. 

6) Aproveite toda renda extra 

Sabe o saldo do FGTS que você conseguiu sacar? Ou o 13º salário pago no fim do ano? Aproveite 
esses valores para quitar parte (ou até o total) da dívida! Antes mesmo de pensar em gastar esse 
dinheiro com compras supérfluas, já tome as providências necessárias para abater seus débitos. 

Quem não tem renda extra para receber em breve, pode pensar em realizar trabalhos fora do 
expediente. É claro que isso implica em ter mais algumas horas de trabalho por dia. Mas o esforço 
será recompensado quando suas finanças saírem do vermelho. Você pode atuar como freelancer ou 
vender artigos que produz online. Ainda bem que a internet está aí para te dar uma força e facilitar 
esse processo! 

7) Controle seus gastos 

Essa dica de novo? Sim! Ela serve para reforçar que o controle financeiro deve ser feito de forma 
contínua, mesmo depois de ter quitado seus compromissos. Ele é o melhor caminho para evitar que 
você contraia dívidas novamente. 

Com as finanças equilibradas e livre das dívidas, economize de forma sistemática. Reserve pelo 
menos 15% da sua renda mensal para suas economias. Você pode usar esse dinheiro como uma 
reserva financeira ou um plano para sua aposentadoria. E se quiser valorizar ainda mais essa 
conquista, melhor aplicar a quantia em bons investimentos. 

Gostou do passo a passo? As dicas são simples, mas podem te ajudar a quitar seus débitos. Com 
as finanças em dia, que tal dar um passo além para potencializar seu dinheiro? É hora de investi-lo 
em opções mais rentáveis que a poupança!  

Sem dívidas? Hora de começar a investir 

 

https://www.tororadar.com.br/investimentos/fgts-como-consultar-saldo-e-sacar-fgts
https://www.tororadar.com.br/blog/poupanca-juros-rendimento-mensal
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Ver seu dinheiro rendendo de verdade é uma das principais motivações para alguém começar a 
investir. Contudo, não é possível aplicar seu dinheiro, se ele estiver comprometido com débitos em 
atraso. 

► Se sua situação financeira está equilibrada, isto é, se você não possui dívidas, investir é o 
melhor caminho para valorizar seu dinheiro 

Organizar suas finanças é o primeiro passo a favor da sua saúde financeira. Mas a próxima etapa 
também é muito importante: saber multiplicar suas economias te deixará mais perto de realizar seus 
sonhos. 

Agora que você já aprendeu como sair das dívidas e está com tudo em dia, que tal começar a investir? 
Os investimentos são uma excelente ideia para construir um futuro tranquilo e não correr o risco de 
ver o dinheiro poupado ser consumido pela inflação. 

Para quem quer investir, existem diferentes possibilidades. Você pode: 

 Investir em títulos de Renda Fixa, como Tesouro Direto ou Certificados de Depósito 
Bancário (CDB); 

 Investir na Bolsa de Valores, em ações como as da Ambev ou da Petrobras; 

 Investir no Mercado Futuro, isto é, investir no dólar, no Ibovespa e até mesmo no boi gordo. 

Esses exemplos que demos são só algumas das possibilidades que você encontra no Mercado 
Financeiro. Um investidor inteligente estuda todas as oportunidades disponíveis e elege as que são 
mais interessantes para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. 

A melhor parte é que você não precisa ficar preso em apenas uma das alternativas. Você pode (e 
deve!) diversificar seus investimentos. Essa atitude é bastante indicada, pois ajuda a garantir mais 
segurança e favorece a rentabilidade de suas aplicações. 

Independentemente dos investimentos que você escolher, é importante seguir alguns passos básicos 
para ter mais sucesso na hora de investir: 

1) Trace um objetivo 

Antes de investir, você precisa ter seu objetivo bem claro. Afinal, como você sabe se alcançou a linha 
de chegada, se não sabe onde ela fica? Coloque no papel o que você deseja, o valor que você tem 
disponível e em qual prazo você pretende realizar o resgate da quantia. 

2) Determine seu perfil de investidor 

No Mercado Financeiro, há espaço para diversos perfis. Existem opções de investimento para quem 
é mais conservador e tem disponibilidade para aguardar um tempo maior para realizar lucros. E 
também para quem é mais arrojado e aberto ao risco para ter retornos em um prazo menor. 

3) Estude as possibilidades 

Como dissemos no item anterior, o Mercado Financeiro oferece diversas possibilidades de 
investimento. Por isso mesmo, a dica é analisar várias opções antes de tomar uma decisão. Dessa 
forma, você conseguirá encontrar uma aplicação que seja mais adequada ao que você deseja, além 
de aprender um pouco mais sobre esse universo. 

4) Escolha o caminho 

Para poder investir, você precisa abrir o caminho. Ou seja, é necessário que você tenha a ligação 
com o Mercado Financeiro. Para isso, você pode conversar no seu banco e ver quais investimento 
estão disponíveis ou abrir uma conta em corretora de valores. A segunda alternativa pode ser mais 

https://www.tororadar.com.br/investimento/tesouro-direto
https://www.tororadar.com.br/investimento/cdb-rendimento-o-que-e
https://app.tororadar.com.br/bovespa/
https://www.tororadar.com.br/blog/melhores-corretoras-de-valores
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interessante, já que você terá acesso a uma diversidade de opções em vários bancos e instituições 
financeiras. 

5) Comece a investir 

Com o caminho livre, é hora de começar a investir! Essa é a hora de você fazer as melhores escolhas 
para ver seu dinheiro rendendo de verdade. Depois de deixar as dívidas no passado, você merece 
ter seu esforço recompensado. 

Se você tem dúvidas de como traçar uma estratégia que vai realmente valorizar seu capital, pedir 
ajuda especializada é uma ótima ideia. Um profissional com expertise sobre investimentos pode ser 
uma diferencial para que suas aplicações rendam bons frutos. 

Para resumir tudo que dissemos até aqui, tenha em mente 5 resoluções para manter-se no caminho 
positivo para as suas finanças: 

 Faça planos possíveis - Mantenha os pés no chão na hora de sonhar 

 Defina seus objetivos - Fica mais fácil agir no presente com o futuro em vista 

 Respeite seu orçamento - Seja um consumidor consciente 

 Poupe na medida - Não é preciso abrir mão de tudo que você gosta 

 Valorize seu dinheiro - Invista nos melhores investimentos do mercado 

Controle seus gastos e faça seu dinheiro trabalhar por você. Agora que você já sabe como se livrar 
das dívidas, mãos à obra! 

Com as contas em dia, você poderá começar a investir e realizar seus sonhos! 

 

Fonte: ToroRadar 

 

Guia de carreira de contabilista: como ter sucesso na área 
contábil 

Se você se preocupa com o futuro da sua carreira de 

contabilista, então é preciso ter atenção especial a 
algumas habilidades e conhecimentos da área. 

Neste post, falaremos sobre as habilidades que você 
precisa desenvolver e que podem ser obtidas por 
meio de treinamentos e de uma educação de 
qualidade. 

Ficou curioso para saber mais? Confira as dicas que 
reunimos para você alcançar o sucesso em sua área! 

1. Invista em aperfeiçoamento pessoal 

Quando falamos em habilidades, estamos nos referindo também a competências como 
aperfeiçoamento pessoal. O aperfeiçoamento pessoal pode ser obtido quando o profissional procura 
melhorar seu relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. 

Assim, elementos como a empatia, boa abordagem e respeito às diferenças, por exemplo, permitem 
melhorar a qualidade das relações humanas, resultando na criação de um ambiente de trabalho mais 
harmônico e, consequentemente, menos pesado. 

http://www.jornalcontabil.com.br/tag/carreira/
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Caso você sinta dificuldade nesse tema, é possível contar com a ajuda de profissionais de coaching 
em treinamentos de relacionamento interpessoal. 

2. Seja proativo 

Da mesma forma, a proatividade é fundamental para um profissional de sucesso na área da 
contabilidade. 

Aqui, estamos falando de alguém que, além de estar sempre disposto a obter qualificações técnicas 
para sua profissão, o faz em função de um objetivo estabelecido — ou seja, ele sabe onde quer 
chegar e corre atrás das metas definidas. 

3. Seja fluente em idioma estrangeiro 

Uma vez que o profissional tem a postura adequada para se destacar na área, é natural que ele 
procure desenvolver as competências exigidas pelo mercado para o seu sucesso. 

Um profissional preocupado com o futuro na carreira de contabilista está sempre buscando se 

aprofundar em temas significativos para a sua área. Isso significa ampliar seu leque de informações 
e contatos, algo que pode ser obtido mais facilmente quando ele possui fluência em línguas 
estrangeiras (em especial o inglês). 

Atualmente, existem inúmeros cursos online gratuitos oferecidos por universidades estrangeiras. Até 
mesmo por isso, dominar o idioma universal é uma importante ferramenta para o crescimento 
profissional. 

4. Obtenha especialização em sua área 

Na área da contabilidade, também é imprescindível buscar a especialização. A graduação, embora 
fundamental, não garante a obtenção de conhecimentos específicos — pelo contrário: ela somente 
insere você na área. 

Alguns desses conhecimentos, essenciais para o sucesso, somente são obtidos através do 
aprofundamento dos estudos. Sendo assim, considere fazer cursos mais avançados, seja na área 
fiscal, tributária, trabalhista ou outra, para se diferenciar, obter melhores possibilidades de trabalho e 
ser mais produtivo. 

Opções como mestrado, doutorado e pós-doutorado (stricto sensu) permitem que você alcance status 
de professor. Já os cursos lato sensu tem o perfil mais voltado ao mercado de trabalho e costumam 
direcionar seus alunos para vagas específicas. Neste caso, cabe a você decidir o que pode ser mais 
útil para sua trajetória profissional. 

5. Atualize-se constantemente na sua carreira de contabilista 

A atualização constante é o grande diferencial que um profissional pode obter. As inovações têm 
acontecido de maneira extremamente rápida na área contábil, o que faz com que pessoas 
especializadas consigam maior espaço no mercado. Por isso, considere estar sempre estudando: 
especializações, treinamentos técnicos, entre outros. 

Procure também alimentar sua rede de contatos, fazendo o chamado networking. Isso  pode ser 
obtido através de participação em eventos como seminários, palestras e outras atividades relativas 
à sua área. Trata-se de algo que ajuda você a ficar permanentemente atualizado em relação ao que 

está acontecendo na sua carreira de contabilista. 

Fonte: Profissional Contábil 

 

http://www.jornalcontabil.com.br/tag/carreira/
http://www.jornalcontabil.com.br/tag/carreira/
http://www.jornalcontabil.com.br/tag/carreira/
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Fusão entre BM&FBovespa e Cetip cria a B3, 5ª maior bolsa 
de valores do mundo 
 

O presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto, anunciou nesta quinta-feira (30) a fusão da instituição 
com a Cetip para formar a B3 (Brasil, Bolsa e Balcão), que passa a ser a quinta maior bolsa de 
mercado de capitais e financeiro do mundo em valor de mercado, com patrimônio de US$ 13 bilhões. 

Pinto deve continuar no cargo até o próximo mês, quando será sucedido por Gilson Finkelsztain, 
atual presidente de Cetip e diretor executivo da integração. 

A união empresarial foi aprovada na semana passada pelo Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade). Por enquanto não haverá mudança na dinâmica dos procedimentos de operação 
dos produtos e nem impacto sobre os investidores, segundo Finkelstain. 

Também serão mantidos os nomes de alguns produtos já consolidados no mercado como o Ibovespa, 
que indica o desempenho médio das cotações das principais ações da Bovespa. Quem já acessa os 
serviços da companhia por meio do site, poderá continuar a utilizar o mesmo endereço que, 
automaticamente, remeterá o interessado às novas configurações da página para a B3. 

O principal efeito da fusão para os clientes – bancos, corretoras e seguradoras –, e depois para os 
investidores, será uma redução de custo estimada em cerca de 30%. Pelos planos da nova empresa, 
a atual sede da BM&FBovespa, que tem cerca de 1,5 mil empregados, deverá agrupar as demais 
estruturas da Cetip, que conta com cerca de mil funcionários. 

A fusão não prevê o lançamento de um Programa de Demissão Voluntária (PDV), mas a empresa 
espera uma redução de despesas que pode atingir R$ 100 milhões em três anos, segundo Edemir 
Pinto. 

Segundo o presidente da BM&FBovespa, a nova companhia deve ampliar a atuação na América 
Latina com participações minoritárias, aumentando a musculatura de negócios. 

Pinto faz projeções otimistas em relação ao ambiente político e diz que as reformas propostas pelo 
governo podem favorecer o resgate da confiança empresarial e pode trazer de volta os investidores 
estrangeiros. “Acredito que vamos ter um choque de capitalismo nesses próximos anos.” 

Na opinião do executivo, as empresas deverão retomar a captação de recursos no mercado de ações 
para fomentar suas atividades, o que, segundo ele, pode ser favorável para o crescimento dos 
pequenos e médios negócios. 

Fonte: administradores 

 

Por que escritórios com ambientes abertos podem ser ruins 
para os funcionários 
 

Há quatro anos, Chris Nagele fez o que muitos executivos no setor de tecnologia já tinham 
feito - ele transferiu sua equipe para um chamado escritório aberto, sem paredes e divisórias. 

Os funcionários até então trabalhavam de casa, mas ele queria que todos estivessem juntos, para se 
conectarem e colaborarem mais facilmente. Mas em pouco tempo ficou claro que Nagele tinha 
cometido um grande erro. Todos estavam distraídos, a produtividade caiu e os nove empregados 
estavam insatisfeitos, sem falar do próprio chefe. 
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Em abril de 2015, quase três anos após a mudança para o escritório aberto, Nagele transferiu a 
empresa para um espaço de 900m² onde hoje todos têm seu próprio espaço, com portas e tudo. 

Inúmeras empresas adotaram o conceito de escritório aberto - cerca de 70% dos escritórios nos 
Estados Unidos são assim - e até onde se sabe poucos retornaram ao modelo de espaços tradicionais 
com salas e portas. 

Pesquisas, contudo, mostram que podemos perder até 15% da produtividade, desenvolver 
problemas graves de concentração e até ter o dobro de chances de ficar doentes em espaços de 
trabalho abertos - fatores que estão contribuindo para uma reação contra esse tipo de organização. 

Desde que se mudou para o formato tradicional, Nagele já ouviu colegas do setor de tecnologia 
dizerem sentir falta do estilo de trabalho do escritório fechado. "Muita gente concorda - simplesmente 
não aguentam o escritório aberto. Nunca conseguem terminar as coisas e precisam levar mais 
trabalho para casa", diz ele. 

É improvável que o conceito de escritório aberto caia em desuso, mas algumas firmas estão seguindo 
o exemplo de Nagele e voltando aos espaços privados. 
 

Quanto mais foco, melhor 

Há uma boa razão que explica por que todos adoram um espaço com quatro paredes e uma porta: 
foco. A verdade é que não conseguimos cumprir várias tarefas ao mesmo tempo, e pequenas 
distrações podem desviar nosso foco por até 20 minutos. 

E mais: alguns escritórios abertos podem até afetar negativamente nossa memória. Isso vale 
especialmente para o esquema conhecido como hotdesking, uma versão extrema do espaço aberto 
onde as pessoas se sentam onde quiserem, levando o equipamento consigo. 

Retemos mais informações quando nos sentamos em um local fixo, afirma Sally Augustin, psicóloga 
ambiental e de design de interiores em La Grange Park, no Estado americano de Illinois. 

Não é algo tão óbvio em nosso cotidiano, mas descarregamos memórias - normalmente pequenos 
detalhes - em nosso ambiente, afirma ela. 

Esses detalhes - que podem ser desde uma ideia rápida que queremos dividir até uma mudança de 
cor em um projeto em execução - podem ser recuperados apenas naquela configuração. 

Não colaboramos como pensamos 

Para a maioria das pessoas, o barulho é o que mais incomoda. Pesquisadores da Universidade de 
Sidney, na Austrália, descobriram que quase 50% das pessoas em um ambiente totalmente aberto 
de trabalho e quase 60% das pessoas em cubículos com divisórias baixas se dizem insatisfeitos com 
a privacidade sonora dos ambientes. Apenas 16% das pessoas em salas particulares afirmaram o 
mesmo. 

O estudo questionou pessoas em diferentes tipos de escritórios sobre o grau de satisfação com o 
espaço em 14 aspectos, como temperatura, qualidade do ar e privacidade sonora, e os ambientes 
fechados se saíram melhor do que os abertos. 

Além da economia de custos, um argumento principal pelos espaços abertos é que aumentam a 
colaboração. No entanto, já foi documentado que raramente temos ideias brilhantes quando estamos 
apenas jogando conversa fora em um grupo. É mais comum, como é notório, que fiquemos sabendo 
do presente de Natal que um colega comprou ou de problemas conjugais do vizinho de mesa. 

"As pessoas conversam mais (em ambientes abertos), mas não necessariamente sobre assuntos de 
trabalho", diz Augustin. Uma sessão de brainstorm requer algum grau de planejamento e privacidade, 
e não à toa costuma-se reservar uma sala de reunião para esses momentos. 
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Ocorre que nossos melhores trabalhos costumam acontecer quando estamos 100% focados, diz a 
pesquisadora. Podemos até trabalhar em um espaço cheio de gente, mas o produto final não será 
tão bom como se tivéssemos em um local quieto. 

"É ineficiente", afirma ela. "É uma pena desperdiçar pessoas por não dar a elas um lugar que apoie 
o que elas façam." 

Naturalmente, diz Augustin, é importante criar laços e conhecer os colegas. Mas há várias maneiras 
de fazer isso em escritórios fechados. A equipe de Nagele, por exemplo, almoça junta todo dia. 
Algumas ideias costumam surgir nesses momentos, diz o executivo, mas a maioria nasce de sessões 
planejadas e mais focadas de brainstorm. 

Encontrando o equilíbrio certo 

Para funções que demandam foco, como escrita, publicidade, planejamento financeiro e 
programação, algumas empresas que não estão prontas para abandonar os escritórios abertos estão 
testando salas mais reservadas e espaços fechados. 

O problema é que muitos não se sentem confortáveis em deixar o espaço comum para ficarem 
sozinhos - pode parecer que não estariam se esforçando se não estiverem presentes. Isso de fato 
ocorre em ambientes de trabalho de alta pressão - alguns podem até achar que ir para uma sala mais 
tranquila seja uma demonstração de fraqueza, afirma Augustin. 

Outras firmas estão criando espaços fechados para equipes menores. Ryan Mullenix, da NBBJ, uma 
empresa global de arquitetura, trabalhou com companhias de tecnologia que construíram escritórios 
com capacidade de três a 16 pessoas. 

Elas ainda podem colaborar nesses espaços, mas também podem bloquear o ruído de outras equipes 
que não precisam ouvir. Ou seja, a tecnologia também pode ser útil. 

O escritório de trabalho de Mullenix tem sensores, instalados a três metros de distância entre si, que 
podem identificar ruído, temperatura e quantidade de pessoas no local. A equipe pode se conectar 
ao aplicativo para descobrir o ponto mais tranquilo do escritório em determinado momento. 

A má notícia para ocupantes insatisfeitos de escritórios abertos: o conceito não sairá de moda tão 
cedo. No entanto, afirma Nagele, mais empresas deveriam considerar o que ele descobriu. Seus 
funcionários, afirma ele, estão mais felizes e mais produtivos - e isso ajuda a companhia e a todos. 

"As pessoas agora podem fazer um trabalho mais focado e têm mais tempo para trabalhar", diz ele. 
"Isso ajudou a organizar as ideias de todos." 

 

Fonte: BBC Brasil 

 

A Neurociência tem um truque para te manter motivado 
 

Vendas, marketing, finanças, gestão. São muitos os passos e as barreiras para chegar ao sucesso 
quando inicia-se um negócio, então como não deixar a motivação sumir durante os dias difíceis? 
Um artigo publicado no The Journal of Neuroscience descobriu que existe uma área específica do 
cérebro humano responsável por transmitir representações que podem desencadear 
comportamentos motivadores.  Embora existam muitas discussões a respeito do que motiva o ser 
humano, poucas envolvem a ciência. O artigo revela que, para o cérebro, pensar na recompensa de 
um árduo trabalho pode ser a chave para manter a energia sempre em alta e trazer muitos benefícios. 

Estar motivado é o que faz com que as metas se transformem em ações. Se alguém está 
desmotivado, é muito difícil que faça seus planos caminharem para frente. A projeção constante de 
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qual seria o retorno do trabalho também serve como reforço positivo para manter-se firme no caminho 
até chegar a fase final de um projeto e vê-lo se concretizar. 

Além disso, segundo o Science Daily, pensar na gratificação ativa a liberação da dopamina, 
neurotransmissor responsável pelo prazer. A ativação da dopamina pode afetar diretamente o 
comportamento e ter níveis oscilantes do hormônio é saudável para regular a motivação, fazendo 
com que as pessoas persistam no que é positivo. 

Segundo os pesquisadores, manter o foco na recompensa é uma forma de chegar a estágios mais 
profundos do cérebro, que controlam a liberação da dopamina, garantindo que a motivação 
permaneça alta. 

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios 

 

O que micro, pequenas e grandes empresa devem fazer em 
caso de cliente insatisfeitos 
Crise pode ser uma oportunidade para rever processos que, futuramente, resultarão em 

melhorias 

Saber lidar com clientes insatisfeitos é extremamente 
estratégico para todas as organizações, independentemente 
do porte ou segmento. Para aqueles que não estão satisfeitos 
com o atendimento, ou produto adquirido, há duas saídas: a 
primeira, e mais desastrosa, é optar por simplesmente nunca 
mais voltar a comprar com aquela empresa. A outra, é 
reclamar para ver se acontece alguma mudança. Então é 
preciso deixar de lado a antiga mentalidade de que “cliente 
que reclama é chato”. Cliente que reclama está dando a 
oportunidade de mostrar o valor da empresa! 

Alexandre Slivnik, especialista em gestão de pessoas, e diretor da Associação Brasileira de 
Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), explica que entender o que houve e ouvir o cliente são dois 
pontos fundamentais para começar a reverter a situação. “É preciso acolher o cliente. Não discuta. 
Acalme-se, respire fundo, e retome o diálogo calmamente, para entender o que ele realmente 
necessita e o que você pode fazer por ele. Lembre-se da importância da empatia”, revela. 
 
Entretanto, se o cliente, mesmo por um problema causado por ele, manifestar-se de forma negativa, 
é preciso rever como foi a experiencia em adquirir o produto ou serviço. “Muitas vezes, pode ter 
ocorrido uma discordância durante o processo da compra ou algo não ficou exatamente claro. É 
preciso alinhar as expectativas. Nesses casos, reforce o compromisso da empresa e, se possível, 
absorva o prejuízo. Melhor perder em uma etapa do que comprometer toda a imagem, mesmo porque 
o caso, justo ou injusto, pode ganhar proporções gigantescas com a ajuda das redes sociais”, aponta 
Alexandre. 

Para todos os casos, o especialista em atendimento aponta que o método LAST, já aplicado por 
diversas empresas fora do Brasil, pode ser facilmente adotado na nossa realidade. “Listen (escute 
sempre genuinamente o que o seu cliente tem a dizer). Apologize (peça desculpas, mesmo que você 
não esteja errado. Muitas vezes o que ele quer é apenas que a empresa reconheça um problema). 
Solve (resolva o problema do cliente imediatamente, não terceirize responsabilidades) e Thank, 
(agradeça a reclamação). Assim, o cliente vai se sentir importante e voltará sempre a fazer negócios 
com a sua empresa”, destaca. 
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Um dos setores que necessita passar pelo processo do LAST é, definitivamente, o alimentício. A 
recente crise neste setor fundamental para a economia brasileira culminou em um grande embaraço 
econômico, causado pelas restrições de importadores. “ Agora, o problema é ainda mais grave, 
porque o consumidor não sabe ao certo quais marcas estão com a sua produção comprometida, o 
que gera ainda mais insegurança. Então, é preciso começar um trabalho de reestruturação da cultura 
e processos internos, em que a transparência seja o ponto principal”, explica Slivnik. 

Esse cenário é uma oportunidade para que as grandes marcas mostrem o seu posicionamento para 
o consumidor. “Será preciso ir além das habilidades técnicas e selos de qualidade conquistados ao 
longo do tempo. Algo extraordinário, e humano, precisa ser feito para que volte a despertar a 
confiança perdida”, conclui. 

Fonte: Administradores. 

 

Novo crime para fraudar declarações de IR é descoberto 
 

A Polícia Federal descobriu uma nova modalidade de fraude que envolve declarações de imposto de 
renda. Os criminosos atuam para embolsar restituições superfaturadas e usam documentos de 
terceiros comprando linhas de telefonia móvel. 

Segundo a coluna Radar Online, da revista Veja, o golpe é aplicado por meio da internet disponível 
a essas linhas. Os golpistas enviam as declarações falsas à Receita e, como a operação é feita por 
celular, que está em nome de uma vítima e pode ser descartado a qualquer momento, a prática 
dificulta a identificação dos criminosos. 

O crime também atinge o sujeito cujo documento foi usado pelos bandidos. 

Fonte: Jornal Contábil  

 

O MEI pode emitir boleto bancário? 
 

Apesar de ser considerado um modelo empresarial como qualquer 
outro, empreendedores formalizados como MEI sempre têm 
dúvidas quanto aos seus direitos e deveres. Uma delas é se 
o MEI pode emitir boleto bancário. 

De fato, por ser MEI, o microempreendedor individual tem 
algumas limitações legais. Um exemplo é o fato de que ele pode ter 
apenas um funcionário em seu empreendimento, ou de não poder 
ultrapassar um determinado valor em seu faturamento anual. 

Entre as inúmeras dúvidas que os Microempreendedores Individuais têm habitualmente, está a 
questão do MEI poder ou não emitir boleto. 

Continue lendo para entender tudo sobre o assunto. 

MEI pode emitir boleto? 

A resposta é: Sim! O MEI pode emitir boleto bancário como qualquer outra empresa. Para isso, ele 
precisa ter uma conta corrente ativa e regularizada no nome da empresa. Basta ir à agência bancária 
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http://www.jornalcontabil.com.br/tag/mei/
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e conversar com o gerente da conta para que ele habilite a emissão e cobrança por meio de boletos 
em sua conta. 

Utilizando-se do serviço bancário digital — conhecido como Internet Banking pela maioria das 
instituições bancárias —, o MEI pode cadastrar suas cobranças, emitir seus boletos e os enviar para 
seus clientes, direto de seu computador. O que torna o processo de cobrança muito ágil, prático e 
seguro. 

Caso o banco escolhido pelo MEI não forneça serviço de emissão de boletos bancários pelo Internet 
Banking, será necessário contratar um software para emissão de boletos de cobrança. 

Vale ressaltar que existem softwares de gestão empresarial que oferecem inúmeras funções 
indispensáveis para o negócio, como: 

 Organização das contas a pagar e a receber 

 Emissão de NF-e, NFS-e e NFC-e 

 Controle de estoque 

 Controle financeiro 

 Emissão de boletos de cobrança 

 Plano de Contas 

 Fluxo de Caixa 

 Relatórios Inteligentes 

 Controle de Vendas etc. 

O que é e como funciona um boleto? 

O boleto bancário é uma ferramenta utilizada para realizar cobranças de forma sistematizada, 
prática, segura e eficiente. 

Podemos nos referir aos boletos também como títulos de cobrança de valores pertinentes a vendas 
concretizadas ou da prestação de serviços e que podem ser pagos em qualquer instituição bancária, 
casa lotérica e até mesmo pela internet, o que torna seu pagamento muito mais fácil. 

O boleto funciona de forma simples: a empresa formalizada como MEI (cedente) emite o boleto de 
cobrança e envia para o seu cliente (sacado). O cliente então pode realizar o pagamento em uma 
agência bancária, lotérica ou pela internet, usando o código de barras presente no documento. 

 

Quais os tipos de boleto disponíveis? 

Podem ser usados: 

 Boleto em formato de carnê, geralmente utilizado em cobranças de mensalidades 

 Boleto Avulso, modelo mais comum, utilizado para realizar as mais variadas cobranças 

É necessário estar associado a uma instituição bancária para poder emitir? 

Apesar de ser o procedimento padrão na maioria dos casos, a resposta é: Não! O MEI não tem 
obrigação de estar associado a uma instituição bancária. caso queira emitir boletos de cobrança. 

Como citamos no começo do artigo, existem softwares de gestão financeira e empresarial que 
emitem boletos. 
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Dentre suas vantagens, está a redução das taxas cobradas (significativamente mais baixas do que a 
das agências bancárias) e a facilidade de o empreendedor poder gerar e enviar os boletos para seus 
clientes diretamente do software. 

Sua empresa emite boletos ou utiliza outros meios para realizar cobranças de seus clientes? 
Comente, deixando sua opinião sobre o assunto! 

 

Saiba quais são os impostos incidentes sobre as vendas 
 

Reputam-se incidentes sobre as vendas os impostos que guardam proporcionalidade com o preço 

da venda efetuada ou dos serviços prestados, mesmo que o respectivo montante integre a base de 

cálculo, tais como o ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações), o ISS (imposto sobre serviços de 

qualquer natureza), o IE (imposto sobre exportação) etc. 

Incluem-se também como incidentes sobre vendas: 

a) a Cofins – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, inclusive nas vendas de 

produtos sujeitos à incidência monofásica da contribuição; 

b) a contribuição para o PIS – Programa de Integração Social, inclusive nas vendas de produtos 

sujeitos à incidência monofásica da contribuição; e 

c) as taxas que guardem proporcionalidade com o preço de venda. 

 Notas: 

1) Como incidentes sobre as vendas, não se incluem o ICMS pago na condição de contribuinte 

substituto e o PIS e a Cofins pagos na condição de contribuinte substituto na venda de cigarros e 

veículos; 

2) Igualmente não se incluem as contribuições para o PIS e a Cofins calculadas sobre receitas que 

não integram a receita bruta de vendas; 

3) O valor a ser considerado a título de ICMS corresponde ao resultado da aplicação das alíquotas 

sobre as receitas de vendas sujeitas a esse imposto, e não ao montante recolhido durante o 

respectivo período de apuração pela pessoa jurídica. 

Normativo:  

IN SRF nº 51, de 1978. 

Fonte: Jornal Contábil 

 

CVM, ANCORD e ANBIMA - Conheça 3 reguladores do 
Mercado de Capitais 
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Você sabe como todos os ativos e valores 

mobiliários são negociados no nosso país? Se 

você se interessa por investimentos, 

provavelmente já escutou o termo Mercado de 

Capitais na sua vida. E ele é a chave para 

entender como funciona todo o processo de 

transações entre investidores. 

Este mercado não é um local físico onde ocorre 

compras e vendas, mas sim uma grande 

estrutura de distribuição. Através dele, ações e ativos emitidos por grandes empresas ganham 

liquidez e chegam até as carteiras de milhares de investidores. 

Capitalização é a forma como é conhecido o processo da transferência de recursos da poupança 

para outros setores da economia. Esse deslocamento de capital é responsável por garantir aos 

investidores melhores remunerações de seus investimentos. 

Um mecanismo responsável pela movimentação de milhares de reais não poderia atuar sem normas 

e regras. Para regularizar todos os agentes envolvidos no mercado de capitais, foram criadas 

diretrizes obrigatórias de atuação, e elas, por sua vez, são elaboradas e fiscalizadas por grandes 

entidades. 

Esse material foi desenvolvido para apresentar os principais agentes reguladores desse mercado. 

Aqui você terá contato com três gigantes dessa esfera: 

CVM 

Anbima 

Ancord 

Após essa leitura, você será capaz de entender o papel de cada um deles e compreender a sua 

importância para o nosso mercado de capitais. 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

Quando pesquisa-se sobre o controle, a regulação e principalmente a fiscalização do nosso mercado 

de capitais, os primeiros resultados sempre apontarão para a famosa Comissão de Valores 

Mobiliários, ou CVM. Nosso país conta com um dos mecanismos de regulação mais robustos e 

organizados dessa esfera, e muito pela atuação desse órgão. 

Criada no dia 07 de dezembro de 1976, através da aprovação da Lei nº 6.385/76, a CVM assumiu 

uma importante missão no mercado brasileiro. A partir desta data, o órgão assumiu o papel de 

regulador, fiscalizador e desenvolvedor do mercado de ações e valores mobiliários do Brasil. 

Definida como uma entidade autárquica, a Comissão é ligada ao Governo Federal brasileiro através 

do Ministério da Fazenda. Sua atuação independente e auto-regulatória lhe retira subordinação e 

confere a entidade independência orçamentária e financeira. 

Dos principais papéis da CVM, podemos listar: 
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A regulação da Bolsa de Valores; 

A definição de regras e diretrizes para emissores de ativos mobiliários; 

A elaboração de regras para todos os participantes do mercado de capitais; 

A fiscalização de agentes financeiros, como corretoras de ações e bancos de investimento; 

A normatização de Fundos de Investimento; 

O controle dos processos de abertura de capital (IPO); 

O estabelecimento de padrões para atuação de empresas de análises e agentes autônomos; 

E muitas outras. 

Para fornecer transparência para investidores e agentes do mercado de capitais, a Comissão de 

Valores Mobiliários disponibiliza em seu site a legislação do mercado e seu plano estratégico, 

contendo desde a missão da entidade até os processos que ela está inserida. Entretanto, a CVM não 

atua no mercado sozinha. 

Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

Estabelecida em outubro de 2009, a Anbima é o resultado da junção entre a ANBID (Associação 

Nacional dos Bancos de Investimento) e da ANDIMA (Associação Nacional das Instituições do 

Mercado Financeiro). Junto à outras grandes entidades financeiras brasileiras, a Anbima ocupa uma 

importante posição da regulamentação do mercado do país. 

A gigante Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) é a 

maior representante de instituições ligadas ao mercado de capitais brasileiro. A organização se coloca 

como defensora dos interesses do mercado, representando aproximadamente 340 associados. 

Acreditam que a representação do setor é responsável pelo fortalecimento e desenvolvimento 

socioeconômico da esfera que está inserida. 

A associação se coloca responsável por quatro compromissos com o país, com o mercado e com os 

investidores. São eles: 

 Representar e defender os interesses das instituições e assim estimular o seu crescimento; 

 Autorregular o mercado, criando condições, regras e parâmetros para seus associados; 

 Informar os agentes ligados à associação a respeito de conteúdo produzido e adquirido pelo órgão 

e parceiros; 

 Educar e elevar os padrões de atuação de seus associados. 

Sendo assim, é dever de quem é representado pela Anbima seguir os códigos de regulação 

elaborados por ela. 

A associação também fornece certificações para os profissionais que desejam ou já atuam no 

mercado. Separadas em quatro exames distintos (CPA-10, CPA-20, CEA e CGA), a Anbima cumpre 

assim o papel de educadora da esfera mercadológica. 
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Para entender como funciona o processo de atuação direto no mercado de capitais, é fundamental 

conhecer o próximo órgão! 

Ancord - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, 

Câmbio e Mercadorias 

A ANCORD - sigla para Associação Nacional das Corretoras e Distribuidores de Títulos e Valores 

Mobiliários, Câmbio e Mercadorias - é o órgão que reúne empresas do mercado financeiro, de 

capitais e todos os agentes autônomos de investimento. 

A Associação fornece aos agentes uma robusta representação frente ao governo brasileiro e aos 

órgão reguladores do sistema. Apenas a ANCORD tem a autorização da CVM para certificar os 

Agentes Autônomos de Investimento, conhecidos também como AAIs. Esta certificação ocorre 

através de uma prova que engloba vários conceitos do mercado. 

ancord-reguladores-cvm Atualmente, para atingir o objetivo de regulação do mercado, a Ancord 

oferece aos seus associados uma série de cursos, certificações e treinamentos. Dessa forma, o órgão 

consegue passar um padrão mínimo de qualidade de atuação a todos os envolvidos. 

Para aqueles que desejam entrar no mundo dos investimentos, entender o papel dos órgãos 

regulatórios é uma etapa obrigatória. 

Podemos fazer um paralelo com um motorista iniciante: para poder sair às ruas, é necessário que 

domine as leis de trânsito! 

Este artigo teve o objetivo de apenas começar a lhe apresentar o mercado de capitais e suas 

importantes entidades. É fundamental que continue aprendendo sobre eles para certificar que sua 

atuação esteja dentro dos padrões legais e exigidos pelas normas de conduta, evitando surpresas 

desagradáveis. 

Os reguladores são apenas uma pequena parcela de tudo o que você precisa saber sobre o mercado. 

Aprender como o mercado funciona é fundamental para saber identificar as melhores oportunidades 

de investimento! 

Fonte: ToroRadar 

Novo limite para enquadramento do MEI e Simples Nacional 

 
LEI COMPLEMENTAR No 155, DE 27 DE 

OUTUBRO DE 2016 

A lei sancionada pelo presidente Michel Temer 

em cerimônia no Palácio do Planalto. O texto é 

oriundo do substitutivo ao PLC 125/2015, 

aprovado pelo Senado em Junho, depois de 

dez meses de discussões. 
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Realiza alterações na a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 entre elas o 

estabelece novos limites para o enquadramento no Simples Nacional e amplia o prazo de 

parcelamento das dívidas tributárias. 

Criado em 2006, o Supersimples tem o objetivo de facilitar o recolhimento de tributos pelos pequenos 

e microempresários. 

Com as mudanças, os novos limites para ser incluída no programa como: 

Micro empreendedor Individual (MEI): passam de R$ 60 mil anuais para R$ 81 mil (Art. 18-A, § 1º da 

LC 123/06). 

  Microempresa (ME): Apesar do texto original conter a mudança de R$ 360 mil anuais para R$ 900 

mil, não consta essa alteração para o Art. 3º, I da LC 123/06, o que implica para obtenção de alguns 

benefícios para as empresas com essa definição. 

Empresas de pequeno porte (EPP): passam de R$ 3,6 milhões anuais para R$ 4,8 milhões por ano 

(Art. 3º, II da LC 123/06). 

A nova versão da lei também amplia de 60 para 120 prestações o prazo para pagamento de dívidas 

tributárias. 

A nova lei cria ainda a figura do “investidor-anjo” para ajudar as start-ups (empresas que iniciam 

atividades inovadoras) a obterem aportes para colocar seus produtos no mercado. Dessa forma, será 

possível captar investimentos sem a necessidade de o investidor se tornar sócio do novo 

empreendimento. 

Fonte: Agenda Senado 

Desconto de Duplicatas: Registro Contábil no Passivo 
 

As empresas que detém duplicatas a receber de seus clientes podem receber esses valores 
antecipadamente. Nessa operação, chamada de desconto de duplicata, a empresa não transfere o 
risco do sacado não honrar sua dívida. 

Em essência, a empresa está tomando um empréstimo oferecendo a duplicata como garantia. O 
valor recebido pelo adiantamento (empréstimo) deve ser contabilizado como passivo circulante ou 
não circulante e os encargos cobrados pelo banco devem ser reconhecidos 
como despesa financeira. 

 

Fonte: CFC – Consulta Técnica 

 

 

 

http://www.jornalcontabil.com.br/tag/despesa/
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Entenda o que é e qual a importância das demonstrações 
contábeis 
 

De acordo com o cenário econômico, muitas vezes os gestores empresariais são obrigados a tomar 

decisões para que os negócios não sigam um rumo negativo. As demonstrações contábeis, 

acompanhadas da capacidade de interpretar os números por trás delas, são essenciais para essas 

deliberações. 

Relatórios financeiros pobres podem se tornar a ruína de muitas empresas desprovidas de 

departamentos de contabilidade experientes. Por isso, demonstrações contábeis são ferramentas 

que, nas mãos de gestores que tenham uma boa compreensão da posição financeira da empresa, 

ajudam no alcance de metas. 

Neste post, você entenderá como esse recurso pode ajudar os gestores e por que ele é tão 

importante, além de conhecer cada uma das demonstrações contábeis. Veja a seguir! 

O que são as demonstrações contábeis? 

Já ouviu falar delas? Não? Então vamos apresentá-las a você. 

Também chamadas de demonstrações financeiras, trata-se de um grupo de relatórios que fornecem 

informações valiosas sobre o status financeiro de uma empresa em um determinado momento. 

Dos proprietários do negócio aos potenciais investidores e demais pessoas do meio, todo mundo 

está interessado nelas. 

Podemos dizer que as demonstrações contábeis são grandes jogadoras no mundo da contabilidade! 

São relatórios que refletem os efeitos financeiros das transações e dos eventos comerciais na 

entidade. 

Qual a importância das demonstrações contábeis? 

As demonstrações contábeis são, hoje, a faixa número 1 da contabilidade e podem ajudar uma 

empresa de várias formas. Veja algumas delas: 

Melhor tomada de decisões 

Os relatórios de demonstração contábil são vitais para se tomar decisões cruciais nos negócios. Você 

deve rever mais do que apenas seus extratos bancários quando for considerar se pode (ou não) se 

dar ao luxo de reinvestir em seu empreendimento. 

Com esse recurso, você terá uma visão mais clara e precisa da atual performance da empresa. 

Assim, haverá um meio de monitorar seu progresso e identificar oportunidades de crescimento. 

Maior pontualidade nos pagamentos 

Relatórios financeiros — como contas a receber — são essenciais para garantir que os clientes 

paguem a tempo. E relatórios de contas a pagar certificarão que seus fornecedores sejam 
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remunerados a tempo. Eles também lhe darão um ponto de referência para prever seu fluxo de caixa 

futuro. 

Preparação para o Imposto de Renda 

As demonstrações financeiras atualizadas regularmente vão manter suas informações organizadas 

para quando chegar a época da declaração do IR. Você não quer chegar no dia de declarar e 

perceber que tudo o que tem é uma caixa de sapatos cheia de recibos, não é mesmo? 

Fazer relatórios contábeis regulares significa que seu software de contabilidade também está sendo 

atualizado. 

Fornecimento da prova do seu sucesso 

Relatórios financeiros atuam como um registro histórico do sucesso global de uma empresa caso 

haja a decisão de vender o negócio ou conseguir novos investidores. 

Clientes e fornecedores recentes também podem solicitar demonstrações financeiras ao tentar 

determinar se devem conduzir acordos ou parcerias com seu empreendimento. 

Quando você desenvolve um plano de negócios, as projeções financeiras e a análise de fluxo de 

caixa estão entre os elementos mais críticos. Companhias novas e já existentes que precisam de 

financiamento terão de demonstrar seu potencial de lucro, a fim de convencer um credor a fornecer 

financiamento. 

Prevenção de erros graves 

Um cronograma definido para revisar suas demonstrações ajuda a detectar mais cedo alguns 

possíveis erros. Elas também podem auxiliar um proprietário a identificar roubo, fraude ou atividades 

ilegais e quaisquer discrepâncias dentro de seu negócio. 

Quais são as principais demonstrações contábeis? 

Embora existam algumas diferenças entre entidades sem e com fins lucrativos, todas as empresas 

normalmente preparam 3 demonstrações contábeis básicas: balanço patrimonial, demonstração de 

resultados e demonstração de fluxo de caixa. 

Esses documentos são elaborados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos e 

apresentados, em um formato padronizado. 

Tais relatórios são neutros e apresentam uma imagem precisa das atividades do empreendimento 

durante um período definido. O gestor financeiro, então, avalia os dados para tomar decisões 

operacionais, como, por exemplo, se está em posição de liberar o dinheiro existente para despesas 

operacionais, ou se precisa buscar crédito adicional. 

Balanço Patrimonial 

As informações contidas no balanço conduzem muitas decisões empresariais. Suponhamos que 

você trabalhe para uma companhia com R$ 25 milhões em vendas anuais. Examinando o balanço, 

você descobre que há 6 semanas de vendas estacionadas em contas a receber. 
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Apenas mudando as políticas de crédito dentro da instituição e concentrando-se em agilizar coletas 

— para que a maioria dos recebíveis seja resolvida dentro de 30 dias — 1 milhão de reais pode ficar 

disponível para capital operacional. Tudo sem aumentar as vendas ou alavancar uma linha de crédito. 

Um bom gestor financeiro pode ver as possibilidades de crescimento e eficiência por trás dos 

números no balanço. 

Demonstração de fluxo de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa é um dos documentos mais importantes para a tomada de decisões 

da gestão. Enquanto a empresa pode parecer rentável com base em métodos de contabilidade 

padrão, a declaração de fluxo de caixa diz aos gestores se há dinheiro para pagar suas contas a 

curto prazo. 

Lucro líquido e ganhos podem ser manipulados para pintar um quadro financeiro saudável, mas a 

demonstração de fluxo de caixa apresenta a real capacidade da empresa de manter as operações. 

Uma queda no índice de fluxo de caixa operacional da empresa deve desencadear uma bandeira 

vermelha, indicando que os gerentes de negócios precisam reavaliar os preços, o inventário, as 

despesas gerais, as dívidas e outras decisões de curto prazo para melhorar a posição de caixa do 

empreendimento. 

Demonstração de resultados 

A demonstração de resultados se difere do fluxo de caixa de forma significativa: inclui intangíveis 

como depreciação, mas não mostra quando a receita é realmente recebida e as contas a pagar são, 

de fato, pagas. 

Ela mostra a rentabilidade projetada ao longo de um período.  É também uma ferramenta útil para 

comparar o desempenho de uma empresa com outras de tamanho semelhante, em indústrias do 

mesmo setor. 

Os dados na declaração de renda ajudam a informar as decisões que controlam as despesas 

operacionais e o custo dos produtos vendidos, para manter as margens de lucro intactas. 

Profissionais de negócios com habilidades de analisar demonstrações financeiras, a fim de informar 

decisões que afetam as operações de uma companhia e sua rentabilidade, estão em alta demanda 

no atual mercado de trabalho. 

Muitas instituições de ensino superior oferecem cursos de graduação e pós-graduação para que se 

domine essas habilidades financeiras, que conferem uma vantagem competitiva aos profissionais. 

Qual a melhor forma de preparar as demonstrações contábeis? 

Há uma série de maneiras de fazer a preparação e a apresentação de suas finanças, sempre 

buscando por melhorias e pela manutenção das demonstrações contábeis para trazer valor à sua 

organização. Veja, abaixo, uma pequena lista com as melhores práticas: 
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1. Revisar demonstrações de empresas do seu setor 

Uma revisão das demonstrações financeiras de outras organizações é um ótimo ponto de partida 

para quando for preparar ou atualizar o seu documento. 

Gaste algum tempo examinando os relatórios de seus pares no ramo e procure as melhores práticas 

para seguir, implementar e incorporar à sua companhia. 

2. Ater-se ao formato 

O formato de seus relatórios financeiros é fundamental para facilitar a análise. Algumas instituições 

usam uma declaração multicoluna da posição financeira (balanço), enquanto outros preferem uma 

única coluna. 

Essa abordagem tem surgido, em grande parte, para servir às necessidades dos membros do 

conselho que comumente vêm as finanças de uma empresa comercial nesse formato. 

3. Ter um software que faça suas demonstrações 

Todas as principais demonstrações contábeis de uma empresa podem ser feitas por meio de 

softwares, os quais deixam tudo pronto para a análise de um profissional. 

A Tecnologia da Informação vem inovando a cada dia para fornecer sistemas que possam ser 

utilizados na nuvem, facilitando a criação e a revisão de demonstrações financeiras. 

Trata-se de sistemas que fornecem relatórios precisos e acessíveis de qualquer lugar, além de planos 

de uso gratuito ou com a alternativa de degustação. Basta encontrar o software certo. 

4. Incluir uma apresentação operacional/não operacional 

Outra área de flexibilidade é o uso de uma apresentação operacional/não operacional dentro de sua 

declaração de atividades. Muitas organizações já fazem isso e obtêm consideráveis resultados. 

Campanhas de capital (receitas e despesas), itens não recorrentes, como ganhos ou perdas com 

vendas de ativos, e uma série de outros itens podem ser refletidos na seção não operacional. 

Se a empresa optar por essa apresentação, deve divulgar nas notas de rodapé o que ela coloca nas 

seções operacionais/não operacionais. Um pequeno preço a pagar, se isso ajudar a criar 

transparência nas finanças. 

5. Refazer suas notas de rodapé 

As notas de rodapé nas demonstrações contábeis são um método que os contadores utilizam para 

contextualizar e explicar as informações ali contidas. Examinar essa parte do documento pode ser 

uma maneira simples de atualização, garantindo a legibilidade e a transparência. 

Uma série de fatores dentro de suas notas deve ser examinada para melhorá-las, dentre eles a 

linguagem, o sequenciamento, a ordem, as duplicações, os investimentos e os ativos líquidos, etc. 

Enfim, é importante ter demonstrações contábeis precisas e oportunas para compreender e gerir o 

seu negócio, pois, como você viu, elas podem ajudá-lo a fazer previsões financeiras e a agir da 
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melhor forma em momentos precisos para mitigar possíveis impactos nas finanças de sua 

organização. 

Fonte:  BLB Brasil 

 

Leitura dirigida - Artigo Científico 
 

Competências em tecnologia da informação e sistemas de informação: um estudo 

sobre a percepção de discentes em ciências contábeis 

 

Este estudo teve como objetivo examinar a importância atribuída a 

diversos tópicos da área de Sistemas de Informação (SI) e Tecnologia da 

Informação (TI) para a formação profissional em Contabilidade. Esta 

pesquisa teve como ponto de partida o Currículo Mundial para 

Contadores proposto pelo ISAR/UNCTAD/ONU UNCTAD, 2003), bem 

como os trabalhos de Akroyd et al. (2013), Kearns (2014) e Damasiotis et 

al. (2015). A amostra foi composta por alunos do curso de graduação em 

Ciências Contábeis de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública, 

brasileira, localizada no estado do Rio de Janeiro. Para as análises, estes 

estudantes foram divididos entre os que estavam no início e os que estavam no final do curso. Os 

dados foram coletados por questionário, por meio do modelo – adaptado e atualizado – proposto por 

Gianoto Júnior (2007). O questionário foi distribuído aos estudantes do curso de Ciências Contábeis 

no período de novembro a dezembro de 2013. Os dados foram tratados com software estatístico 

(SPSS), utilizando-se o Teste de Mann-Whitney. Têm-se como achados de pesquisa que os alunos 

da IES em estudo percebem a elevada importância que a posse de competências referentes a SI e 

TI tem para sua formação profissional. Os resultados evidenciam que os respondentes reconhecem 

o significativo papel dos Sistemas de Informação para a tomada de decisão empresarial e a 

compreensão dos pontos de interação entre as áreas de contabilidade e de TI. Em contraponto, 

infere-se que os alunos não atribuem elevada importância quando perguntados acerca da gestão de 

recursos de TI (pessoas, dados, software, hardware e instalações) e das competências técnicas em 

SI e TI. 

Os alunos poderão apresentar uma resenha crítica de no mínimo 3 páginas sobre a temática do artigo 

em questão. A entrega da resenha deverá ser feita na secretaria acadêmica. Serão convalidadas até 

10h de atividades complementares.  

Link para baixar o artigo completo: 

http://revista.crcmg.org.br/index.php?journal=rmc&page=article&op=view&path%5B%5D=217&path

%5B%5D=128 

 

 

 

http://revista.crcmg.org.br/index.php?journal=rmc&page=article&op=view&path%5B%5D=217&path%5B%5D=128
http://revista.crcmg.org.br/index.php?journal=rmc&page=article&op=view&path%5B%5D=217&path%5B%5D=128
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