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Prezados amigos e clientes:

Nesta edição temos como destaque a Inteligência Artificial e o Machine
Learning com suas aplicações aos negócios.
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Domingos Orestes Chiomento
Fundador da Doc Contabilidade Empresarial

http://doccontabilidade.com.br/


FIQUE
ATUALIZADO!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL 

blogdoccontabilidade.com.br

CONHEÇA TAMBÉM O NOSSO BLOG :
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https://www.youtube.com/channel/UCtHKsq-uwhecd3_zWAPDgfg?sub_confirmation=1
https://blogdoccontabilidade.com.br/transformacao-digital-pandemia-e-lideranca/
https://www.youtube.com/channel/UCtHKsq-uwhecd3_zWAPDgfg?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCtHKsq-uwhecd3_zWAPDgfg?sub_confirmation=1
https://blogdoccontabilidade.com.br/gestao-empresarial-em-tempos-de-pandemia/
https://blogdoccontabilidade.com.br/gestao-empresarial-em-tempos-de-pandemia/
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SIMPLES NACIONAL TEM
PRAZO DE PAGAMENTO

PRORROGADO – 2021
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ATENÇÃO:
A adesão a esta prorrogação é facultativa, sendo assim fica a cargo da
empresa decidir se vai optar por fazer o pagamento na data original, ou

se vai aderir à prorrogação.
 

Para saber mais detalhes veja o artigo completo em nosso blog:
https://blogdoccontabilidade.com.br/simples-nacional-tem-prazo-de-

pagamento-prorrogado-2021/

https://blogdoccontabilidade.com.br/simples-nacional-tem-prazo-de-pagamento-prorrogado-2021/
http://doccontabilidade.com.br/
https://blogdoccontabilidade.com.br/simples-nacional-tem-prazo-de-pagamento-prorrogado-2021/


Organize-se

É importante que o contribuinte se organize desde já, separando toda a
documentação para fazer a declaração do imposto de renda com calma a
fim de fazer a entrega no prazo correto evitando multas.
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IMPOSTO DE RENDA
IRPF 2021

http://doccontabilidade.com.br/


1º lote: 31 de maio de 2021;
2º lote: 30 de junho de 2021;
3º lote: 30 de julho de 2021;
4º lote: 31 de agosto de 2021;
5º lote: 30 de setembro de 2021;

Multa por entrega em atraso do imposto de renda

A multa mínima aplicável aos casos de entrega em atraso do IRPF é de R$
165,74 e a multa máxima corresponde a 20% do imposto declarado, ainda
que pago.

Calendário da restituição do IRPF em 2021

O calendário da restituição tem início no final de maio e a restituição será
feita em 5 lotes nas seguintes datas:

Quanto mais cedo você enviar a declaração de IRPF, mais cedo receberá a
restituição caso tenha direito.
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IMPOSTO DE RENDA
IRPF 2021
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VIDEOTECA 
IMPOSTO DE RENDA 2021
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VÍDEO: INFORME DE RENDIMENTOS

VÍDEO: QUEM DEVE DECLARAR

https://youtu.be/bhLRd9M-umI
https://youtu.be/NKqN4gB0vkk
http://doccontabilidade.com.br/


PÁGINA 08                               WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

VÍDEO: DECLARAÇÃO COMPLETA
X

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA

VÍDEO: DESPESAS DEDUTÍVEIS

https://youtu.be/dmQlg7rwIIk
https://youtu.be/JJ5B-5nAWEM
http://doccontabilidade.com.br/
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VÍDEO: COMO NÃO CAIR NA MALHA
FINA DO IMPOSTO DE RENDA

Para saber mais:

Veja matéria completa sobre o Imposto de Renda em nosso blog:
https://blogdoccontabilidade.com.br/imposto-de-renda-irpf-2021/

https://youtu.be/3O-8qwxXMDo
http://doccontabilidade.com.br/
https://blogdoccontabilidade.com.br/imposto-de-renda-irpf-2021/
https://blogdoccontabilidade.com.br/imposto-de-renda-irpf-2021/
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NEGÓCIOS E TECNOLOGIA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:
MÁQUINAS QUE APRENDEM

O que é Inteligência Artificial?

Inteligência artificial (IA) pode ser definida como sendo a capacidade de
um computador imitar a inteligência humana.

http://doccontabilidade.com.br/


Machine Learning (Aprendizado de máquina);
Processamento de Linguagem Natural;
Robótica;
Visão de máquina;
Sistemas especialistas;
Fala;
Planejamento e otimização.

A Inteligência Artificial pode ser dividida em múltiplas áreas, de acordo com as
técnicas aplicadas ou de acordo com os problemas a serem resolvidos.

Resumidamente, temos que as principais áreas da Inteligência Artificial são:

Aprendizado de máquina

Como vimos a IA possui muitas áreas com diferentes tipos de aplicações.

Neste artigo vamos nos concentrar na área de Machine Learning e suas aplicações
para negócios.

O que é Machine Learning?

Machine Learning ou Aprendizado de Máquina é uma área da Inteligência Artificial
que torna possível aos computadores aprenderem sem serem explicitamente
programados.
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ÁREAS DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

http://doccontabilidade.com.br/
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Deep Learning;
Análise preditiva;

O aprendizado de máquina (Machine Learning) tem duas sub-áreas
principais, são elas:

Deep Learning

Deep Learning (Aprendizagem Profunda) é um ramo de Machine Learning
que utiliza algoritmos avançados para treinar computadores para realizar
tarefas de forma semelhante aos seres humanos.

Robô colaborativo

É um tipo de robô que usa inteligência artificial do tipo Deep Learning para
aprender sem ser programado diretamente com código, no entanto, ele é
treinado por humano até “aprender” a fazer as operações.

Veja como funciona no vídeo a seguir.
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APLICAÇÕES DE 
MACHINE LEARNING

https://youtu.be/cr60VF_ubd8
http://doccontabilidade.com.br/


Classificação de imagens;
Identificação de objetos;
Reconhecimento de imagens;
Análise de imagens médicas;
Previsão de mercado de ações;
Chatbots para interação com o cliente;
Recomendações personalizadas de produtos;
Veículos autônomos, etc.

Deep Learning permite às máquinas aprender a realizar tarefas complexas
e possui diversas aplicações tais como:

A seguir podemos ver o vídeo sobre uma aplicação de Deep Learning: o
carro autonômo do Google.
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PRINCIPAIS APLICAÇÕES DE

DEEP LEARNING

https://youtu.be/3UP8kC505UQ
http://doccontabilidade.com.br/


Prever as movimentações de um determinado segmento;
Identificar oportunidades;
Prevenir falhas;
Mapear o comportamento de consumidores;
Melhorar as operações;
Aumentar a eficiência;

Análise preditiva é uma técnica de inteligência artificial que utiliza dados,
algoritmos e machine learning (aprendizado de máquina) para analisar
tendências e fazer projeções.

A Análise preditiva é baseada utiliza técnicas estatísticas avançadas e por
isso consegue determinar o que é provável que aconteça.

Aplicações da Análise Preditiva

Vídeo: Análise Preditiva – Elevador inteligente

A seguir temos um vídeo sobre o Elevador Inteligente da Thysen Krupp 
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ANÁLISE PREDITIVA

https://youtu.be/Uz9DVSNVBc0
http://doccontabilidade.com.br/


Atendimento ao consumidor usando chatbots ou telefone;
Anúncios personalizados e mensagens de marketing;
Detecção de fraude;
Recomendações personalizadas de produtos;
Transferência e referência cruzada de dados;

Machine Learning é uma área da Inteligência Artificial em franco
crescimento e com inúmeras aplicações práticas como robôs
colaborativos, carros autônomos, elevadores inteligentes, etc.

Além das aplicações vistas neste artigo, o uso da IA pode beneficiar
as empresas de muitas outras formas auxiliando a organização a
realizar tarefas complexas, como por exemplo:

O futuro do trabalho é a união da expertise dos humanos com as
máquinas, de tal forma que as tarefas repetitivas ficarão com as
máquinas, e o ser humano vai ficar mais livre para exercer sua
capacidade criativa e análise crítica.

Eduardo Casavella 
Especialista em Gestão Estratégica de Negócios
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CONCLUSÃO

http://doccontabilidade.com.br/
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FOCO NO CLIENTE
X

FOCO DO CLIENTE
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fazer levantamento de necessidades;
pesquisar o grau de satisfação do cliente;
estudar as reclamações.

Foco no Cliente X Foco do Cliente, como assim?

Existe diferença entre esses dois conceitos?

Muitas pessoas confundem os dois termos e acham que significam a
mesma coisa, porém na realidade são bem diferentes.

Qual é a diferença?

Vocês conseguem pensar em alguma diferença?
A principal diferença entre as duas abordagens é que cada uma utiliza um
referencial distinto.

Vejamos com mais detalhes a seguir.

Foco no Cliente

Quando pensamos com Foco no Cliente tentamos ouvir o cliente de várias
formas usando artifícios como questionário de satisfação, conversas, etc
.
Algumas ações tendo em vista foco no cliente são:

Todas essas ações são realizadas para entender melhor o cliente.

Sem dúvida, isso ajuda muito mesmo, porém será que é suficiente?
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FOCO NO CLIENTE
X

FOCO DO CLIENTE
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Abordagem de dentro para fora

Note que a abordagem Foco no Cliente é uma forma de tentar entender o
cliente de dentro para fora da empresa, portanto ainda é um pouco
distante do cliente.

O problema é que pode haver dificuldade de entender a percepção do
cliente.

As pessoas da organização precisam ter muita empatia para tentar
entender as necessidades do cliente.

A tendência de minimizar

Um problema para a maioria das empresas é ouvir o cliente de forma
imparcial, principalmente quando diz respeito a reclamações.
Normalmente nós não gostamos de ouvir reclamações, tendemos a
minimizar a situação.

Por outro lado, o cliente está cada vez mais exigente e ele pode ter uma
percepção bem diferente da empresa.
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FOCO NO CLIENTE
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O Foco do Cliente está diretamente a se colocar no lugar do cliente.

Foco do Cliente tem tudo a ver com fazer o papel do cliente, consumir o
próprio produto ou serviço.

Quando eu sou o cliente e faço uso dos serviços/produtos, faço parte do
entendimento, faço parte da experiência, assim construo uma percepção
mais próxima da realidade.

Sentir na própria pele como é o serviço ou o produto ajuda muito a
incorporar o sentimento de ser cliente.

O sentimento de passar pela experiência faz total diferença na percepção.

Momentos da verdade

O termo “momento da verdade” foi introduzido pelo presidente da
Scandinavian Airlines System – SAS, no livro “Moments of Truth”
(CARLZON, 1989).
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FOCO DO CLIENTE
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O momento da verdade é quando o cliente, ou o potencial cliente entra em
contato com seu produto/serviço por qualquer meio, seja por uma
compra, uma visita ao website da empresa, um telefonema, etc.

Segundo Carlzon a SAS tinha na época 50.000 momentos da verdade por
dia.

Na prática, é durante os momentos da verdade que o cliente vai formar
uma opinião sobre a qualidade do serviço e dos demais produtos.

Os momentos da verdade são as experiências do cliente com os produtos
e serviços da sua empresa.

São os momentos da verdade que formam a percepção do cliente sobre a
empresa.

Percepção de valor

Os pontos mais importantes de conexão do cliente com a empresa geram
a percepção de valor, portanto estes pontos tem tudo a ver com o
momento da verdade.
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O QUE É MOMENTO
 DA VERDADE?

http://doccontabilidade.com.br/


fatores pessoais e culturais como crenças e valores;
experiências anteriores com a organização ou com o setor;
opiniões e recomendações de terceiros;
cultura sobre o tipo de serviço/produto oferecido.

O ponto de vista do cliente

O cliente experimenta o momento da verdade através do seu próprio
referencial.

O referencial do cliente baseia-se em inúmeros fatores tais como:

Visão orientada ao produto ou serviço

Foco no Cliente é uma visão onde o negócio é construído de dentro para
fora, ou seja, você imagina o que o cliente necessita e tenta construir um
produto ou serviço que entregue esse valor ao cliente.

Então podemos concluir que foco no cliente é uma visão orientada ao
produto ou serviço.

Visão orientada ao cliente

Foco do Cliente possui uma visão orientada ao cliente, portanto o negócio
é construído de fora para dentro.

Note bem que agora estamos tentando ver do referencial do cliente.
Certamente podemos dizer que foco do cliente é uma visão orientada ao
cliente.
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O REFERENCIAL
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Foco No Cliente é uma visão orientada ao produto ou serviço
(eficiência).
Foco do Cliente é uma visão orientada ao cliente (eficácia).

Tanto o Foco no Cliente quanto o Foco do Cliente são duas abordagens
distintas utilizadas para entender melhor o cliente.

O que muda é o referencial adotado para realizar esse entendimento.
De certa forma as duas abordagens acabam se complementando, pois
uma trata da eficiência e outra da eficácia.

Podemos concluir que:

A satisfação e a experiência do cliente são aspectos fundamentais para
todo tipo de negócio pois permitem manter o cliente, consequentemente
reduzindo a evasão.

Um cliente fiel, além de continuar sendo seu cliente também vai comprar
mais.

Lembre-se: o sucesso do cliente é o seu sucesso.

Eduardo Casavella
Especialista em Gestão Estratégica de Negócios

Referências:
CARLZON, J.. Moments of Truth. s.l.:HarperBusiness, 1989.
ABPMP. Guide to the Business Process Management Common Body of
Knowledge. 3ª Versão. São Paulo, 2013.
SILVA, Ana Catarina Lima. BPM – BPM Business Process Management:
volume I. São Paulo: Bookess, 2017.
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CONCLUSÃO  
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SOBRE A DOC
CONTABILIDADE

A DOC Contabilidade Empresarial atua na área contábil para micro,
pequenas e médias empresas, com 55 anos de experiência.

Possui infraestrutura adequada para fornecer serviços de qualidade a
seus clientes.
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IRRF 
TABELA PROGRESSIVA 

RENDIMENTO MENSAL 2021
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AGENDA TRIBUTÁRIA FEDERAL
 ABRIL 2021 - 1
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AGENDA TRIBUTÁRIA FEDERAL
ABRIL 2021 - 2
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Fonte: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/agenda-
tributaria/arquivos-e-imagens-agenda-tributaria/agenda-tributaria-
2021/ade-corat-no-4-de-26-de-marco-de-2021-com-anexo.pdf

http://doccontabilidade.com.br/
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/agenda-tributaria/arquivos-e-imagens-agenda-tributaria/agenda-tributaria-2021/ade-corat-no-4-de-26-de-marco-de-2021-com-anexo.pdf


CALENDÁRIO BANCÁRIO - 2021
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FIQUE
ATUALIZADO!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL 

blogdoccontabilidade.com.br

CONHEÇA TAMBÉM O NOSSO BLOG :

PÁGINA 30                             WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

https://www.youtube.com/channel/UCtHKsq-uwhecd3_zWAPDgfg?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCtHKsq-uwhecd3_zWAPDgfg?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCtHKsq-uwhecd3_zWAPDgfg?sub_confirmation=1
https://blogdoccontabilidade.com.br/gestao-empresarial-em-tempos-de-pandemia/
https://blogdoccontabilidade.com.br/gestao-empresarial-em-tempos-de-pandemia/
https://blogdoccontabilidade.com.br/gestao-empresarial-em-tempos-de-pandemia/
http://doccontabilidade.com.br/


BLOG

CONTATO
DOC Contabilidade Empresarial 
Rua Chamantá, 989 - Parque da Mooca, 
São Paulo - SP, 03127-001

Telefone: (11) 2198-3766
e-mail: doc@doccontabilidade.com.br

        (11) 98911- 9759

REDES SOCIAIS

https://www.facebook.com/doccontabilidade
https://www.linkedin.com/company/doc-contabilidade/
https://www.youtube.com/channel/UCtHKsq-uwhecd3_zWAPDgfg?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/doccontabilidade/
https://blogdoccontabilidade.com.br/gestao-empresarial-em-tempos-de-pandemia/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511989119759
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511989119759


CONHEÇA NOSSOS
SERVIÇOS!

CONTABILIDADE
GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

GESTÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

(11) 98911 9759

ENTRE EM CONTATO 

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511989119759
http://doccontabilidade.com.br/#contato

