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A Bíblia da Contabilidade para PMEs

A relevância das PME’s no cenário empresarial brasileiro é enorme. Uma parcela
considerável da receita e dos empregos gerados no país passam pelas transações
conduzidas pelos pequenos e médios empreendedores, que precisam focar
no núcleo de suas atividades para garantir a saúde de seus negócios. Porém,
o cenário disputado do mercado nacional vem elevando o nível dessa missão
continuamente, colocando o gestor contra a parede ao lidar com demandas
administrativas complexas e questões financeiras do dia a dia da empresa, como
controle de custos, gerenciamento de estoques e quitação de despesas enquanto
aguarda recebimentos combinados a prazo.

I

Introdução

A contabilidade é uma arma efetiva contra os obstáculos diários de suas
atividades, pois estamos falando de uma ciência que possui recursos para
ajudá-lo em temas como controle de gastos, fluxo de caixa e tomada de
decisões. No entanto, o acesso a essas informações, por vezes, não é tão
facilitado em sua rotina, seja pela dificuldade de comunicação com o
contador ou pela carga de responsabilidades que impedem estudos mais
aprofundados.
Pensando nisso, elaboramos este e-book para você, gestor de PME. Tratase de um manual para que você fique sintonizado com a contabilidade de
sua empresa e garanta resultados cada vez maiores. Mantenha-o sempre
acessível para solucionar dúvidas que possam surgir durante sua rotina,
combinado?

Boa leitura!

3

A Bíblia da Contabilidade para PMEs

II

Conceitos básicos
da contabilidade

4

A Bíblia da Contabilidade para PMEs

Para começar, precisamos tratar de alguns conceitos que fundamentam a
contabilidade para que você compreenda melhor o que será apresentado no decorrer
do e-book. Vamos em frente?
Contabilidade

Direitos

Éummétodocujoobjetodeestudoéopatrimônio,ouseja,o
conjuntodebens,direitoseobrigaçõesdeumadeterminada
pessoa física ou jurídica. Suas funções primordiais são
controlar esse patrimônio, apurar o resultado econômico
e criar subsídios para a tomada de decisões, por meio da
captura e registro de movimentações denominadas fatos
contábeis, que podem alterar as situações financeira,
econômica e patrimonial de uma empresa.

São os créditos da empresa contra terceiros, ou seja, Em tempo, cabe explicitar esse conceito, pois
é tudo que é seu, mas, no momento, não está em refere-se aos eventos da empresa que não alteram
seu poder.
a situação patrimonial da empresa, portanto, não
são registrados contabilmente.
Por exemplo, o dinheiro depositado em uma conta
bancária pertence à empresa, porém, está em poder Tendo como exemplo, esse é o caso da admissão
do banco. Outro exemplo bem recorrente é o caso das de um novo colaborador ou cobrança de um cliente
vendas a prazo, onde a entrega do produto ou serviço inadimplente, por exemplo.
para o cliente já aconteceu e existe um direito do valor
referente a essa transação para a empresa.
Fatos contábeis

Bens

Atos administrativos

É tudo que possa satisfazer uma necessidade de Obrigações
sua empresa e que seja possível de ser mensurado
economicamente por meio de uma moeda, havendo São os débitos da empresa contra terceiros.
posse (o bem está em poder da empresa) ou domínio Em outras palavras, podem ser os bens que não
(a empresa é dona do bem).
pertencem à empresa mas que estão em seu poder,
temporariamente.
Os bens podem ser tangíveis, quando podemos
vê-los e tocá-los (estoque de produtos, máquinas, Para ilustrar esse conceito, vale destacar o exemplo
equipamentos); ou intangíveis, quando não existem do 13º salário: é direito do trabalhador receber a
fisicamente (softwares, marcas, patentes).
fração de 1/12 do seu salário a cada mês, porém,
a legislação trabalhista determina o pagamento
desse valor ao final de cada ano. Mesmo assim,
a contabilidade precisa registrar essa provisão
mensalmente, gerando uma obrigação, isto é, um
recurso pertencente a outras pessoas, mas que se
encontra em poder da empresa.
5

É toda movimentação que provoca alterações
qualitativas e/ou quantitativas no patrimônio da
empresa e precisa ser registrada na contabilidade,
como o pagamento de salário aos colaboradores,
compra de mercadorias ou distribuição de lucro aos
sócios. Os fatos contábeis podem ser permutativos,
quando ocorre uma troca entre componentes
patrimoniais e não há impacto no patrimônio líquido;
modificativos, sendo os fatos que alteram a situação
líquida da empresa, para mais (aumentativos) ou
para menos (diminutivos); ou mistos, fatos que são,
ao mesmo tempo, permutativos e modificativos.
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Os fatos obedecem a uma classificação mais específica para serem destinados
às suas respectivas demonstrações contábeis: receitas, despesas, ativo e passivo.
Receitas
As receitas tratam do ingresso de valores na
empresa que provocam um impacto positivo
imediato no patrimônio líquido. Vale ressaltar que,
nesse conceito, não está incluso o caso de aporte
de capital por parte dos sócios ou pela subscrição
de novas ações. Estamos falando de receitas
operacionais ou não-operacionais.

Ativo
O ativo reúne os componentes patrimoniais que
se configuram como bens ou direitos. Pode ser
dividido em circulante e não-circulante.

O ativo circulante engloba os bens e direitos que
serão realizados no curto prazo, que, contabilmente,
quer dizer o período de tempo até o final do exercício
seguinte (final do ano subsequente, na maioria dos
No caso das receitas operacionais, estas são casos). Dentro do ativo circulante, temos itens como
originadas a partir da atividade da empresa no o numerário disponível (caixa, contas bancárias e
mercado, ofertando seu produto, mercadoria ou aplicações financeiras de rápida liquidez), vendas a
serviço e efetuando vendas junto ao seu público- prazo, estoques de produtos acabados ou matériasalvo. As receitas não-operacionais são provenientes primas e despesas pagas antecipadamente.
de situações como recebimento de juros no
pagamento com atraso de um cliente ou aluguel O ativo não-circulante, também conhecido como
e venda de um imóvel que esteja em desuso pela ativo permanente, representa o conjunto de bens e
empresa no momento.
direitos que serão realizados após o final do exercício
seguinte, que seria o longo prazo para a contabilidade.
Despesas
Aqui, estão classificados componentes como
computadores, veículos, imóveis e direitos sobre
As despesas são os fatos contábeis que geram um marcas e patentes registradas.
impacto negativo imediato no patrimônio líquido,
destacando a exceção da distribuição de lucro aos
Passivo
sócios ou acionistas.
Nopassivo,temosapartedopatrimônioquecorresponde
Podem ocorrer em decorrência de várias situações, às obrigações da empresa. Como o ativo, também pode
como o reconhecimento de tributos incidentes sobre ser dividido em circulante e não-circulante.
uma venda, a depreciação de uma máquina ou um
pagamento em atraso com incidência de juros.
7

O passivo circulante envolve as obrigações
realizadas no curto prazo contábil, como impostos
com uma breve data de vencimento ou pagamento a
fornecedores cujo acordo seja até o final do exercício
seguinte.
No caso do passivo não-circulante, temos as
obrigações que se realizam no longo prazo contábil,
como um extenso parcelamento de débitos fiscais
ou um financiamento bancário de 60 parcelas.

Estoque
O estoque faz parte do ativo de uma empresa e sua
definição merece ser comentada aqui.
Trata-se dos bens tangíveis que compõem o
processo produtivo da atividade desempenhada
pelo seu negócio. O estoque pode assumir formatos
diferentes na contabilidade a depender do tipo de
operação da empresa.
No caso de indústrias, que transformam diversos
componentes em um produto por meio de uma série
de procedimentos, teremos o estoque de matériasprimas, estoque de produtos em elaboração e
estoque de produtos acabados.
Em empresas comerciais, que se baseiam na compra
de produtos no atacado e revenda para o cliente, só
existe o estoque de mercadorias.
As empresas de serviços também lidam com
estoques. É o caso de um lava jato ou dedetizadoras,
que possuem estoques dos materiais utilizados para
a prestação do serviço.
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Uma PME, obviamente, não possui o porte de uma sociedade anônima de capital
aberto, portanto, a legislação brasileira concede um tratamento diferenciado
para esses empreendimentos de menor porte. Não é necessário elaborar todas
as demonstrações contábeis apresentadas na Lei nº 6.404/76. Os principais
demonstrativos para uma PME são o Balanço Patrimonial, a DRE e a DFC, que
serão comentadas nos capítulos seguintes.

As demonstrações contábeis são quadros técnicos que exibem um conjunto de
informações acerca das situações patrimonial, econômica e financeira de uma
empresa. Segundo a Lei nº 6.404/76, devem ser publicadas e divulgadas anualmente,
acompanhadas das devidas notas explicativas e o relatório de administração, em
conjunto com o relatório dos auditores independentes e parecer do conselho fiscal,
se existirem. Apesar dessa legislação ser direcionada para as sociedades anônimas,
seu conteúdo também é aplicável para as demais configurações empresariais,
inclusive as PME’s.
Além da Lei nº 6.404/76, no Brasil, a Contabilidade segue, também, as regras
emitidas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), criado em 2005, num
esforço conjunto de entidades como o CFC (Conselho Federal de Contabilidade)
e Bovespa (Bolsa de Valores do Estado de São Paulo). Seu principal objetivo
é estudar, preparar e emitir pronunciamentos técnicos contábeis visando à
convergência ao padrão internacional de contabilidade.
Uma demonstração contábil é composta por toda a movimentação dos fatos
contábeis de uma empresa, apurados e lançados nos livros da contabilidade.
O principal objetivo é fornecer informação relevante aos usuários da empresa
e ao seu redor e facilitar o processo de tomada de decisão. Cada uma dessas
pessoas tem interesses específicos e que podem ser esclarecidos por meio do
exame minucioso do conjunto de demonstrações contábeis.
Os sócios e acionistas, por exemplo, usuários internos da empresa, desejam
saber como anda a operação para comprovar se seu investimento está sendo
rentável ou não. Já um banco, sendo um usuário externo, tem interesse nas
demonstrações contábeis de sua empresa para verificar o quão sólida ela está
no momento, para poder decidir se vai conceder ou não um financiamento
ou empréstimo. O fisco é mais um usuário externo que considera verificar a
composição de suas demonstrações contábeis, com o objetivo de examinar se
o cálculo dos impostos está seguindo os métodos corretos.
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O Balanço Patrimonial, como o próprio nome diz, é uma representação gráfica do
patrimônio de uma empresa. É como se fosse uma espécie de “fotografia” de todos
os componentes do conjunto de bens, direitos e obrigações, em um determinado
momento. Como mencionado anteriormente, a legislação determina que a publicação
e divulgação do Balanço Patrimonial ocorra ao final do exercício, mas é possível
elaborar essa demonstração a qualquer momento do ano para fins gerenciais.
O Balanço Patrimonial refere-se à representação do ativo e do passivo das
empresas em duas colunas, sendo o primeiro à esquerda e o segundo posicionado
à direita. Ambos devem estar equilibrados (daí o nome “balanço”), isto é, a soma
do valor dos ativos deve ser igual aos passivos.
Você já sabe que o ativo é o conjunto de bens e direitos e que podem ser divididos,
no Balanço Patrimonial, como circulante e não-circulante, correto? Um outro
detalhe que merece ser ressaltado é a disposição dessas contas, que, no caso
do ativo, obedece a ordem pela liquidez. Os bens e direitos que possam ser
convertidos em dinheiro mais facilmente estarão localizados mais acima. Dessa
forma, o caixa será sempre a primeira conta apresentada, enquanto os ativos
intangíveis estarão ao final, por conta de uma maior dificuldade de convertê-los
em moeda, comparados aos outros bens e direitos da empresa.
O passivo possui uma divisão mais específica que o ativo. Primeiramente, essa
coluna é dividida em duas partes: passivo exigível e não-exigível. A primeira está
dividida em circulante e não-circulante e refere-se às obrigações contraídas
com terceiros, ou seja, pessoas que não estão no quadro societário/acionário
da empresa. A segunda parte refere-se justamente aos créditos dos sócios e
acionistas em relação à empresa, que, por serem os próprios investidores do
capital, a princípio, não exigem o retorno das obrigações da empresa de imediato.
Chamamos o passivo não-exigível de patrimônio líquido. Vale destacar que, assim
como o ativo, o passivo também obedece uma ordem na representação das contas,
que depende do grau de exigibilidade dos valores.
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A DRE é a demonstração contábil responsável por apresentar a situação econômica da empresa, por meio do confronto das receitas,
custos e despesas operacionais e não-operacionais, resultando em um lucro ou prejuízo. Sua configuração apresentará, em ordem,
os seguintes dados:

• A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos Como o balanço patrimonial, sua divulgação e publicação, conforme orienta a
Lei nº 6.404/76, deve ocorrer anualmente. No entanto, para fins gerenciais, a
e os impostos;
DRE pode ser elaborada em outros períodos, inclusive trimestralmente, com o
• A receita líquida das vendas e serviços, o custo dos produtos e mercadorias intuito de apurar a base de cálculo dos tributos sobre o lucro.
vendidos e serviços prestados e o lucro bruto;
Seu uso na estratégia da empresa é indispensável, pois informações relevantes
• As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, podem ser identificadas rapidamente com a leitura dessa demonstração. Por exemplo,
utilizando uma análise horizontal (comparando um período com outro) é possível ver a
as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
variação nas vendas e, caso seja negativa, tomar alguma ação para reverter o quadro,
como aumentar o investimento em marketing ou focar nos produtos preferidos do
• O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;
público-alvo. Você pode, também, mensurar o peso do custo dos seus produtos e
• O resultado do exercício antes do Imposto de Renda e a provisão para tal serviços por meio de uma análise vertical (comparação de valores em uma mesma
DRE) com o valor das vendas e procurar reduzi-lo ao máximo.
imposto;
• As participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições
ou fundos de assistências e previdência de empregados;
• O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por quota/ação do
capital social.
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A DFC constitui-se numa demonstração contábil de fundamental importância por evidenciar a situação financeira da empresa,
isto é, as entradas e saídas de dinheiro. O lucro é o objetivo primordial da maioria das empresas, claro, mas, se seu negócio
não está gerando caixa, a falência é iminente.
Imagine uma situação hipotética em que as vendas de sua PME estejam sendo negociadas a prazo e, paralelamente, as despesas da empresa continuam surgindo
todos os dias. Vai chegar um momento em que seu caixa se esgotou, porque você ainda está aguardando entradas de valores, e não terá como quitar as contas
diárias, com uma fila de credores batendo na porta da empresa. A DFC pode evitar esse tipo de situação perigosa para a continuidade do empreendimento.
Essa demonstração classifica o fluxo de caixa em três tipos de atividades:

• Atividades operacionais: entradas e saídas
decorrentes da atividade-fim da empresa, como
venda de mercadorias e despesas com comissões
de vendedores, por exemplo.

• Atividades de financiamentos: é o fluxo de
caixa referente à captação de recursos com
terceiros ou com membros do quadro societário/
acionário da empresa, como a contratação de um
financiamento, aporte de capital ou pagamento
de juros de um empréstimo.

• Atividades de investimento: trâmite de valores
relacionados a atividades cujo objetivo é gerar
fluxo de caixa futuro, como o pagamento pela
aquisição de um título público e o rendimento
dele no futuro.

Assim como o Balanço Patrimonial e a DRE, a DFC deve ser divulgada e publicada anualmente, porém, é recomendado que sua elaboração seja feita em outros
períodos de tempo mais curtos, para que você mantenha um fluxo de caixa saudável e mantenha-se precavido para situações de crise.
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Toda PME com fins lucrativos está sujeita ao pagamento
de tributos. As principais espécies cobradas são:

• IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica);
• CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido);
• PIS (Programa de Integração Social);

A legislação brasileira enumera alguns métodos de cálculo dos valores a serem
destinados aos cofres públicos, e esses diferentes procedimentos são conhecidos
como regimes tributários, sendo que os mais comuns no mercado empresarial
são o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real. Existem situações em
que sua empresa estará obrigada a se adequar a um deles, mas, quando a opção
é permitida, sua escolha vai influir diretamente no impacto dos tributos em sua
empresa. Esse é um momento crucial para definir o sucesso do negócio, já que
uma carga tributária pesada pode esgotar os recursos que a empresa poderia
direcionar para manter suas atividades e continuar gerando vendas.
A seguir, apresentaremos algumas noções de cada um desses regimes tributários
e quais aspectos devem ser considerados para optar pelo mais vantajoso para
sua empresa.

• COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);
• IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), para estabelecimentos industriais;
• ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços),
para estabelecimentos comerciais e alguns tipos de serviços;
• ISS (Imposto Sobre Serviços), para estabelecimentos prestadores de serviços).

17

A Bíblia da Contabilidade para PMEs

Lucro Real
Por questão de planejamento, para minimizar o peso dos tributos em suas operações,
é possível optar pelo Lucro Real. É recomendável seguir esse regime se sua empresa
possui o seguinte perfil:

Vamos começar pelo Lucro Real por conta desse regime ser considerado a forma
“padrão” da legislação tributária brasileira. O nome está ligado ao efetivo valor do
lucro utilizado como base para o IRPJ e a CSLL, ajustado no Lalur (Livro de Apuração
do Lucro Real) pelas regras emitidas pela Receita Federal sobre adição e exclusão
de receitas e despesas.

• Margem de lucro baixa ou operando em prejuízo;

Por exemplo, digamos que a DRE de sua empresa evidenciou um lucro antes dos
tributos no valor de 10 mil reais. Nesse período, foram efetuados alguns reparos no • Alto custo de operação, com aluguéis, fretes, matéria-prima e energia elétrica;
prédio da administração, totalizando 2 mil reais. Pelas regras do Lalur, esse tipo de
despesa é indedutível, portanto, o lucro que será considerado como base de cálculo
para IRPJ e CSLL não será 10 mil reais, mas 12 mil reais, adicionando os gastos • Transacionar mercadorias com redução da base de cálculo (incentivo fiscal);
com reparos no imóvel.
• Possuir mercadorias no regime de substituição tributária.

As alíquotas de IRPJ e CSLL correspondem a 15% (com possibilidade de adicional
de 10%) e 9% (15% quando instituição financeira), respectivamente.
Outros tributos profundamente afetados dentro do regime do Lucro Real são o PIS
e a COFINS, que, na maioria dos casos, obedecem às regras da não-cumulatividade,
cuja característica está na possibilidade de abatimento de créditos em compras no
valor a pagar sobre as vendas. A alíquota dessas contribuições será de 1,65% e
7,6%, respectivamente.

Caso seu negócio esteja sendo tributado pelo Lucro Real, saiba que a Receita
Federal pede que as movimentações sejam comprovadas por meio de lançamentos
contábeis. Considere o custo da elaboração dessas informações, pois você precisará
de uma equipe preparada para enfrentar a legislação fiscal e contábil, além de um
sistema automatizado para maximizar sua produtividade.

Sobre o enquadramento obrigatório no Lucro Real, dois aspectos devem ser
considerados: receita bruta no ano-calendário anterior e atividade desempenhada A opção pelo Lucro Real se consolida com o pagamento da primeira guia de IRPJ
pela empresa. No primeiro, se o valor do faturamento no ano anterior tiver superado calculado sob suas regras, sendo irretratável para o restante do ano.
78 milhões de reais, a empresa deverá tributar-se pelas regras do Lucro Real. Quanto
à atividade, as instituições financeiras e similares, como bancos e seguradoras,
obrigatoriamente, deverão seguir os procedimentos desse regime tributário.
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Lucro Presumido
O Lucro Presumido, ao contrário do Lucro Real, não considera o lucro obtido
via DRE para o cálculo do IRPJ e da CSLL. O que acontece nesse regime é uma
estimativa do resultado de sua empresa com base em alíquotas determinadas
pela legislação tributária, definidas em estudos prévios do governo sobre
uma média de margem de lucro por atividade, conhecidas como alíquotas de
presunção. Esses percentuais variam conforme a atividade-fim das empresas.
Considere, por exemplo, uma loja de calçados. Para o cálculo do IRPJ, aplica-se
uma alíquota de presunção de 8% sobre o valor faturado no mês. No caso da CSLL,
para atividades comerciais, o percentual aplicado é de 12%. O resultado dessas
incidências será o lucro presumido, ou seja, a base de cálculo para os tributos em
questão, que obedecem às mesmas alíquotas de pagamento no Lucro Real.
Quando se trata de Lucro Presumido, o PIS e a COFINS estão subordinados ao
regime da cumulatividade na maioria das empresas. Não há possibilidade de
abatimento dos créditos em compras na incidência desses tributos sobre as
vendas, porém, para compensar, as alíquotas são menores: 0,65% para o PIS e,
para a COFINS, 3,0%.
O Lucro Presumido é um regime tributário extremamente vantajoso para as
empresas que operam com margem de lucro superior às alíquotas de presunção.
Tendo como exemplo uma prestadora de serviços que, no momento, esteja
operando com uma margem de lucro de 40%, é interessante optar pelo Lucro
Presumido, pois as alíquotas de presunção para o setor de serviços em geral,
tanto para IRPJ, quanto para CSLL, é de 32%. Na prática, essa empresa lucraria
uma diferença de 8% sem ser tributada.
Para as pessoas jurídicas sob esse regime, ainda que a carga de obrigações junto
ao fisco seja alta, não existe a necessidade de comprovação da movimentação em
livros contábeis. A opção por essas regras tributárias acontece com o pagamento
da primeira guia de IRPJ no ano, sendo irretratável até o fim desse período.
19

A Bíblia da Contabilidade para PMEs

Simples Nacional

Também conhecido como Supersimples, o Simples Nacional é um regime de tratamento diferenciado para as PME's criado em 2006, exclusivo para empresas que
faturam até 3,6 milhões de reais em um ano e que se enquadrem na lista de atividades permitidas. Os benefícios são vários, como o nível de fiscalização mais reduzido
por parte da Receita Federal, uma drástica redução no peso das obrigações acessórias, vantagem de desempate em licitações e o pagamento dos tributos resumido
a uma única guia, chamada DAS (Documento de Arrecadação do Simples).
O IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a CPP (Contribuição Previdenciária Patronal) estão inclusos no pagamento do Simples Nacional, que atribui uma única
alíquota envolvendo todas essas espécies tributárias. O cálculo se baseia na distribuição dos percentuais em 6 anexos distintos, cada um direcionado para um segmento
específico de atividades. Veja a tabela a seguir, com as alíquotas iniciais e finais de cada um dos anexos do Simples Nacional:

Mesmo com alíquotas, inicialmente, mais atrativas, podem existir situações que o Simples Nacional não será a melhor escolha se seu objetivo é reduzir o valor pago
em tributos. Não é regra, mas, normalmente, os comércios com venda direta ao consumidor são mais favorecidos nesse regime. Veja, abaixo, um perfil de empresa
ideal para aproveitar as vantagens do Simples:
• Margem de lucro média ou alta;

• Baixos custos operacionais;

• Participação expressiva da folha
• de salários nas despesas;

• Transacionar mercadorias não beneficiadas por
redução da base de cálculo do ICMS;
20

• Não possuir mercadorias no
regime de substituição tributária;
• Consumidores são clientes finais.
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IX

Como um software
de gestão pode auxiliar
na contabilidade
da empresa
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Ao iniciar um pequeno negócio, muitos empreendedores fazem todo o
planejamento e gestão por meio de tabelas no Excel. No começo, essa ferramenta
ajuda a monitorar o volume de estoque e controlar o fluxo de caixa. Porém,
quando as vendas aumentam, manter todas as informações atualizadas e
organizadas pode ser uma tarefa complicada. É nesse momento que a gestão
perde o controle da empresa e, sem os números necessários, torna-se inviável
realizar um bom planejamento para realinhar o empreendimento.
A intensidade das negociações no mercado tem aumentado constantemente,
junto à sede de informações por parte do fisco. No cenário atual, procedimentos
manuais não são suficientes para levar uma PME à liderança no seu segmento. A
utilização de softwares de gestão é a melhor alternativa para fornecer um aparato
mais adequado para a contabilidade de sua empresa e, dessa forma, garantir
que todas as demandas fiscais sejam atendidas via processos automatizados,
salvando seu negócio das pesadas multas aplicadas pelos órgãos públicos.
Esse nível de automação digital é fundamental para organização, melhoria no
controle dos processos e fornecer uma visão macro do negócio aos gestores,
desde recursos como fornecimento de dados em tempo real até informações
gerenciais de grande importância, como margem de lucro por produto.
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Conclusão
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E agora? A Contabilidade ficou um pouco mais clara? É importante que
você esteja em sintonia com seu contador e questione as informações
geradas por esse profissional. Se você terceirizou essa atividade,
verifique os recursos que o escritório utiliza para elaborar os dados
e transmitir as obrigações fiscais. Procure saber em qual regime
tributário está a sua empresa, por que essa decisão foi tomada e se
existe uma opção mais vantajosa no momento. Agende reuniões para
debater as demonstrações contábeis, pois, por meio de uma análise
mais minuciosa, esses documentos podem gerar informações valiosas
para a gestão do negócio.
A contabilidade e a gestão devem andar de mãos dadas, pois ambas
trocam informações relevantes para a tomada de decisão. Considere o
uso de softwares automatizados para maximizar os resultados obtidos
por cada um e levar sua empresa ao topo do mercado!
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Sobre Nós
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contabilidade

O ERPFlex é um dos softwares de gestão líderes no Brasil em solução
na nuvem para a indústria, serviços e comércio de distribuição e varejo.
É também a primeira solução na nuvem com backoffice e e-commerce
nativo em uma única plataforma tecnológica.
O ERPFlex foi idealizado por Ernesto Haberkorn, reconhecido como o
maior especialista em tecnologia aplicada a gestão empresarial no país.
Contamos com mais de 2000 clientes na indústria, no comércio e em
serviços que usufruem da capacidade de controle e gerenciamento de
seus negócios através do ERPFlex. Somos uma das PME’s que mais
crescem no Brasil segundo pesquisa da revista EXAME.
Todos os colaboradores do ERPFlex são apaixonados por tecnologia,
educadores por natureza e inseridos em uma das área do conhecimento
que mais impulsiona nosso país: a gestão empresarial de médias e
pequenas empresas.

Empresa de contabilidade especializada em startups e empresas de
tecnologia. Presta serviço de contabilidade contemplando as áreas de:
contabilidade, tributos, finanças e gestão de pessoal.
Além disso, a Syhus oferece serviços complementares aos empreendedores,
que são: Abertura e Registro de Empresas, Mapeamento de Incentivos
Tributários, Preparação para Captação de Investimento e Consultoria para
Gestão financeira.
A Syhus conta com unidades em Campinas e Belo Horizonte. Se quiser bater
um papo conosco entre em contato pelo site www.syhus.com.br ou nos
mande e-mail para falecom@syhus.com.br

Receba um diagnóstico completo
sobre a gestão da sua empresa

Tira suas duvidas sobre contabilidade
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