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Prezados amigos e clientes:
Nesta edição temos como destaque a Estratégia e os caminhos da
competição no mundo corporativo.
Boa leitura!
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A Doc Contabilidade Empresarial
está completando 56 anos em junho de 2021

Homenagem da DOC Contabilidade a todos
que nos ajudaram nessa conquista.
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ESTRATÉGIA

Estratégia e competição
A estratégia está diretamente ligada a competição empresarial.
O conceito de estratégia empresarial trata de como a empresa pode
alcançar um desempenho superior em um ambiente de acirrada
competição e estabelece o escopo de negócios a ser adotado.
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STRATEGOS
Estratégia é um termo originado do grego “strategos’’.
Uma tradução ao pé da letra seria “general no comando de tropas” ou “a arte
do general”.

A estratégia como plano vem dos ensinamentos de Plano Militar. Tanto um
general quanto um homem de negócios necessitam planejar o uso de
recursos para alcançar os objetivos e vencer oponentes.
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ESTRATÉGIA EM UM MUNDO
DINÂMICO

A complexidade e velocidade do mundo atual faz com que as empresas necessitem
adaptar-se e reagir de forma ágil e assertiva;
O ambiente competitivo dos nossos tempos tem como características a globalização,
concorrência cada vez mais acirrada, responsabilidade social, clientes bem
informados e exigentes.
Com mercados cada vez mais dinâmicos, e extensa quantidade de produtos e
serviços, o papel da estratégia torna-se cada vez mais importante para o sucesso de
qualquer organização.
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ESTRATÉGIA COMPETITIVA
A Estratégia competitiva deve criar ou explorar as vantagens mais fortes, duradouras
e mais difíceis de duplicar, sendo assim, o foco é sobre as diferenças entre as
empresas.
Perguntas importantes
Como podemos fazer melhor do que nossos concorrentes?
O que sustenta essa vantagem, evitando que os concorrentes a imitem?
Para Michael Porter, a competição estratégica não é a busca para ser o melhor, e sim
adotar um caminho diferente dos outros competidores. Porter acredita que ser único
e competir por meio da inovação é um caminho onde pode-se obter os maiores
retornos.
Ser o melhor X ser único
Ser o melhor implica em:
Ser o número 1 sempre;
O foco é participação de mercado;
Necessita ter o "melhor produto" e atender "melhor" o cliente;
Competição por meio da imitação;
Ser o melhor implica em um esforço muito grande e normalmente é um jogo de
soma zero, ou seja, é uma corrida que ninguém pode ganhar.
Ser único implica em:
O foco é obter maiores retornos;
Atender as diversas necessidades dos clientes;
Competir por meio da inovação;
A soma é positiva: podemos ter diversos vencedores em várias competições,
diversos nichos.
Exemplo: O McDonald´s é o grande vencedor em fast-food ("o melhor"), porém isso
não impede outras empresas de terem grande sucesso trabalhando com lanches do
tipo artesanal ('ser único").
PÁGINA 07

WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

5PS DA ESTRATÉGIA
Henry Mintzberg é um renomado pesquisador em Gestão que considera a estratégia
como um processo complexo que possui 5 formas básicas.
Mintzeberg concebe a estratégia como:
Plano;
Padrão;
Pretexto;
Posição;
Perspectiva.
Plano
É uma direção, guia ou ações conscientemente pretendidas para o futuro da
organização. É o planejamento do uso de recursos para alcançar os objetivos.
Padrão
É um comportamento ao longo do tempo. O padrão aparece na medida em que se
executa a estratégia.
Exemplo: Durante anos a Ford fabricou o modelo T somente na cor preta. Esse
padrão trazia vantagens na aquisição de insumos, barateava o custo da pintura e
facilitava a linha de produção.
Pretexto
É uma manobra específica para superar um concorrente.
Exemplo: O pretexto pode ser simplesmente um blefe que leve o concorrente para
uma direção errada.
Posição
Como a minha empresa vai se posicionar frente aos concorrentes em um mercado
altamente competitivo? A posição leva em consideração o ambiente.
Um exemplo pode ser um posicionamento de escolher um nicho de mercado.
Perspectiva
É a forma como a empresa vê o mundo. Fazendo uma analogia, a estratégia está para
a empresa, assim como a personalidade está para o indivíduo.
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O MODELO DAS 5 FORÇAS
Este modelo foi idealizado por Michael Porter no artigo: “As cinco forças
competitivas que moldam a estratégia”, em 1979, na Harvard Business Review.
Em seu artigo Porter analisa cinco fatores, os quais denomina “forças competitivas”,
que devem ser estudados para desenvolver uma estratégia empresarial com
eficiência.
A seguir temos uma ilustração do modelo das 5 forças competitivas de Michael
Porter.

Por pt:User:Arnaldo Rabelo at pt.wikipedia – Transferido de pt.wikipedia para a wiki
Commons., CC BY-SA 2.0, Hiperligação
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AS 5 FORÇAS E A CONCORRÊNCIA
Em resumo, segundo Porter para analisar a concorrência entre as empresas é de
suma importância analisar os seguintes fatores:
Rivalidade dos Concorrentes;
Poder de Negociação dos Clientes;
Poder de Negociação dos Fornecedores;
Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes;
Ameaça de Produtos Substitutos.
Caso algum desses fatores mude, deve reavaliar-se o posicionamento estratégico.
Rivalidade dos Concorrentes
Quando há muitos concorrentes em um mercado a rivalidade será alta, o que gera
margens de lucro apertadas, necessidade de corte de custos e agressividade na
busca de clientes.
Poder de Negociação dos Clientes
Quando o cliente possui um grande poder de negociação ele pode pressionar
bastante as condições e pagamentos.
Poder de Negociação dos Fornecedores
Quando o fornecedor é muito forte, ele pode determinar o preço e o prazo.
Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes
Um mercado em crescimento e de fácil entrada facilita a entrada de novos
competidores no segmento.
Ameaça de Produtos Substitutos
Os produtos substitutos ou modelos de negócio similares ao seu podem fazer com
que a fatia do seu mercado diminua.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O planejamento estratégico tem como objetivo disciplinar esforços e recursos da
empresa de forma construir uma vantagem competitiva ao longo do tempo.
Toda empresa, seja ela de pequeno porte, ou uma grande multinacional, necessita de
planejamento estratégico. Não importa se é uma empresa que está nascendo agora
ou se já está em atividade.
“Se você falha ao planejar, está planejando falhar.”
Benjamin Franklin
Como fazer um planejamento estratégico
O planejamento estratégico define quais são as estratégias que empresa vai colocar
em prática e quais objetivos e metas devem ser atingidos. Tudo isso deve ser
colocado em um documento formal, por escrito.

7 Passos para um bom Planejamento Estratégico
O planejamento serve para saber o que fazer hoje, a fim de alcançar um objetivo no
futuro. É usado para organizar de forma sistemática as atividades que vão levar a
empresa a executar as decisões estratégicas a fim de atingir os objetivos da
organização.

Passo 1 – Propósito e identidade
Se a empresa está sendo criada neste momento, ou se já está em atividade, ela
necessita saber qual é seu propósito, precisa ter uma identidade.
É necessário saber:
Porque esta empresa existe?
Qual é a missão, o propósito da empresa?
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Passo 2 – Onde a empresa quer chegar
É fundamental conhecer seu público e estabelecer objetivos a atingir.
Quais objetivos quer atingir?
Quem é seu público?
O que seu cliente realmente necessita?

Passo 3 – Análise da Realidade Atual
Para elaborar um bom planejamento devemos conhecer a nossa empresa e a
concorrência. Podemos chamar esta fase de Análise da Realidade Atual.
Uma ferramenta bastante interessante nessa fase de análise da realidade atual é
Análise SWOT.
Análise SWOT
A técnica foi desenvolvida por Albert Humphrey da Universidade de Stanford entre os
anos 1960 e 1970.
SWOT é um acrônimo que significa: Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses),
Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
O papel desta análise é entender o posicionamento da empresa no ambiente
competitivo, analisando tanto fatores internos da empresa, como também fatores
externos.
O método é bem simples e pode ser realizado para qualquer tipo e porte de empresa.
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ANÁLISE SWOT

Basicamente, devem ser levantados e analisados tanto os pontos positivos da
empresa representados por Forças e Oportunidades, quanto os negativos,
representados pelas Fraquezas e Ameaças.

Figura Por Arnaldo Rabelo em Wikipédia em português – Domínio público, Hiperligação
Quais são as suas forças?
Vantagens;
Capacidades;
Recursos.
Oportunidades referem-se a:
Chances;
Desenvolvimento;
Recursos.
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ANÁLISE SWOT

Fraquezas referem-se a:
Desvantagens.
Vulnerabilidades.
Limitações.
Ameaças referem-se a:
Obstáculos.
Efeitos externos.
Riscos.

Usando SWOT você pode fazer diversas análises cruzando por exemplo:
Forças X Oportunidades;
Forças X Ameaças;
Fraquezas X Oportunidades;
Fraquezas X Ameaças.
Os dados levantados pelo SWOT são um bom ponto de partida para as discussões
sobre o momento da empresa.
Essa análise é essencial para avaliar as fontes de vantagens competitivas da
organização. Os atributos internos das empresas (forças e fraquezas) devem ser
analisados com cuidado pois podem ser fontes de vantagens competitiva importantes.
Perguntas importantes
Os recursos e capacidades da empresa permitem que ela explore oportunidades e/ou
neutralize ameaças da concorrência?
Os recursos e capacidades da empresa são raros? Quantos concorrentes possuem
recursos equivalentes?
Se a sua empresa possui recursos e capacidades raros e valiosos os concorrentes
enfrentarão muitas barreiras para conseguir imitar sua organização, isso pode ser
uma importante fonte de vantagem competitiva.
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INDICADORES FINANCEIROS

Passo 4 - Análise dos Indicadores Financeiros
As novas empresas ainda não possuem dados sobre indicadores financeiros,
justamente por serem novas.
Quando se tratar de uma empresa já existente, devemos analisar seus
principais indicadores financeiros a fim de ter uma visão abrangente e detectar
pontos positivos e negativos.
Essa análise financeira é importante para que seja possível saber como
está a saúde financeira da empresa e quais produtos são rentáveis ou
não são.
A participação de profissionais especializados em contabilidade e finanças
aumenta a precisão, facilita a análise e interpretação dos dados financeiros.
Em síntese, para compreender e analisar corretamente os indicadores é de
fundamental importância a participação do contador de sua empresa, ou do
escritório de contabilidade que assessora sua organização.
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ESTRATÉGIA E
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Passo 5 - Planejamento tributário
Um bom planejamento tributário no Brasil é essencial para qualquer empresa,
sendo assim é importante pensar nisso na fase de planejamento estratégico.
A questão dos tributos e do regime de tributação da empresa é de extrema
complexidade e relevância estratégica, pois pode ser fator fundamental para a
empresa ter lucro ou prejuízo.
Como esse assunto requer experiência e conhecimento específico, o empresário
vai precisar de um especialista em tributação para ajudar no planejamento.
Novamente é necessária assessoria especializada do contador da sua empresa
para definir o caminho a ser seguido.

Para Assessoria de Planejamento Tributário entre em contato com a
Doc Contabilidade pelo telefone (11) 2198-3766.
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OBJETIVOS E METAS
Passo 6 – Objetivos e Metas
Para transformar a estratégia em realidade necessitamos de objetivos e metas
bem claros e bem definidos.
George T. Doran publicou em novembro de 1981, na Management Review, o
primeiro artigo onde aparece o termo S.M.A.R.T. Os critérios SMART estão
intimamente associados com a “Administração por Objetivos” do grande Peter
Drucker.
As metas devem ser do tipo SMART (Specific, Mensurable, Attainable, Relevant,
Time-Bound)
Na prática, significa que os objetivos devem ser:
Específicos;
Mensuráveis;
Atingíveis;
Relacionados com a estratégia.
Temporais.
A importância dos indicadores
A fim de tornar os objetivos mensuráveis é necessário estabelecer indicadores
que são utilizados para medir os resultados e verificar se estão de acordo com o
esperado.
Alguns indicadores importantes para o negócio são: taxa de lucratividade, ticket
médio, participação de mercado, produtividade e turnover de funcionários.

PÁGINA 17

WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

PLANO DE AÇÃO
Passo 7 – Plano de ação
Uma vez tendo definidos os objetivos e as estratégias, veremos como traçar um
plano de ação com a finalidade de transformar tudo isso em realidade.
O método 5W2H é uma ferramenta que teve origem no Japão dentro do contexto
de gerenciamento da qualidade. Está é uma excelente forma para detalhar o
plano de ação.
Basicamente, devemos responder as questões a saber:
O que fazer?
Porque fazer?
Quando fazer?
Como fazer?
Quem vai fazer?
Onde fazer?
Quanto vai custar?
Deverá haver um plano de ação para cada área da empresa, a fim de garantir
que todos estejam cientes de seus papéis e empenhados em executar o plano
relativo à sua área com excelência.
Colocar o plano em ação é a parte mais importante. Nenhum objetivo será
atingido se a etapa de execução do plano não for bem feita.
“A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem
estratégia é o ruído antes da derrota.”
Sun Tzu
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CONCLUSÃO
A escolha da estratégia competitiva adequada para sua empresa deve levar em
conta vários fatores tais como: o propósito, a análise do ambiente externo e
interno, bem como recursos e capacidades. Em seguida é necessário um bom
planejamento estratégico.
O planejamento estratégico é fundamental para qualquer empresa independente
do porte da mesma, pois permite fazer um diagnóstico de oportunidades,
antecipar tendências de mercado, estabelecer indicadores relevantes, monitorar
as ações, e executar o plano de forma a transformar os objetivos estratégicos e
metas em realidade.
O planejamento não deve ser estático pois o mundo se modifica em alta
velocidade, e o que era válido em um momento pode não ser mais logo em
seguida. Sendo assim, existe a necessidade de ser avaliar e revisar o
planejamento constantemente.
Eduardo Casavella
Especialista em Gestão Estratégica de Negócios e Transformação Digital
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05 DE JUNHO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Investir em energia fotovoltaica é um ato de
prevenção ao meio ambiente.
Pequenas atitudes e grandes decisões podem
mudar o mundo!
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ENERGIA SOLAR JÁ SUPEROU
POTÊNCIA DAS USINAS NUCLEARES

No Brasil, no fim do mês de maio de 2021, a energia solar atingiu a marca de nove
mil megawatts de potência instalada. O Estado de Minas Gerais está em primeiro
lugar do ranking na geração distribuída, com 9.154 usinas geradoras.
É importante lembrar que a geração distribuída, como o próprio nome diz, é a
geração de energia feita em diversos pontos, por meio de sistemas geradores que
ficam próximos ou até mesmo na própria unidade consumidora – como residências,
empresas ou indústrias - e que são ligados a rede elétrica pública.
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ENERGIA SOLAR JÁ SUPEROU
POTÊNCIA DAS USINAS NUCLEARES
Segundo recente mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica - Absolar, a região de Minas Gerais possui 938,1 megawatts em
operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios
públicos; sendo que o território mineiro responde sozinho por 18,1% de todo o
parque brasileiro de energia fotovoltaica. Atualmente, são cerca de 112.545
consumidores de energia elétrica, que já contam com redução na conta de luz e
maior autonomia e segurança elétrica.
A “medalha de prata” vai para o Rio Grande do Sul, que é onde mais cresce a
procura pela geração distribuída, e hoje tem 82.619,22 kW instalados,
superando, inclusive, o Estado de São Paulo, que ocupa a terceira posição da
lista, seguido pelos estados de Paraná, Santa Catarina, Ceará, Rio de Janeiro,
Mato Grosso, Goiás e Pernambuco.
E os motivos para comemorar não param por aí: atingindo a marca de 9 mil
megawatts, a energia do astro rei está superior hoje a toda soma da
capacidade de termelétricas a carvão e até mesmo das usinas nucleares, que
representam 5,6 gigawatts. Ainda de acordo com a Absolar, desde 2021 a fonte
trouxe mais de R$ 46 bilhões em novos investimentos e gerou mais de 270 mil
empregos.
A regulamentação do setor está próxima
O momento é bem oportuno para falarmos do assunto porque está para ser
analisado no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 5.829, de 2019, que vai
instituir o marco legal de energia fotovoltaica no País, democratizando o acesso
a energia solar. Na prática, o texto é uma “revisão” da Resolução nº 482, de
2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, que poderia tirar
isenções sem trazer novas possibilidades ao consumidor de baixa renda.
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ENERGIA SOLAR JÁ SUPEROU
POTÊNCIA DAS USINAS NUCLEARES
Ficou definido, inclusive, na Câmara dos Deputados, no dia 4 de maio, que o
Projeto, ao invés de ser analisado pelas Comissões de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Defesa do Consumidor; Minas e Energia; Finanças
e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania, que haverá a criação de
uma Comissão Especial para tratar o tema, conforme determina o inciso II do
artigo 34 do Regulamento Interno da Câmara dos Deputados, que diz: “As
Comissões Especiais serão constituídas para dar parecer sobre: proposições que
versarem matéria de competência de mais de três Comissões que devam
pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do Presidente da Câmara, ou a
requerimento de Líder ou de Presidente de Comissão interessada”.
O conhecido Marco Legal da Geração Distribuída Solar vem em boa hora, uma
vez que estamos vivendo uma grave crise hídrica, já confirmada pelo Operador
Nacional do Sistema, uma vez que o Brasil ainda precisa muito das chuvas para
garantir energia elétrica.
A expectativa é que nos próximos dias, empresários, consumidores, entidades do
setor e profissionais organizem uma manifestação para pressionar os
parlamentares a avançar com a proposta.
A ideia, da qual a DOC Contabilidade Empresarial compartilha, é que a população
tenha mais acesso à energia solar e que o Brasil siga uma tendência mundial de
utilizar energia limpa e renovável, contribuindo assim com a natureza e com os
recursos naturais.
Equipe de León Comunicações
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FIQUE
ATUALIZADO!
CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL

CONHEÇA TAMBÉM O NOSSO BLOG:

blogdoccontabilidade.com.br
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AFASTAMENTO DA EMPREGADA
GESTANTE DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
LEI Nº 14.151/2021

A lei 14.151 de 12 de maio de 2021 estabelece o afastamento das atividades de
trabalho presencial da empregada gestante durante a pandemia mantendo a sua
remuneração. A gestante poderá continuar trabalhando em home office.
As dúvidas
Existem ainda muitas dúvidas em relação a essa recente lei, inclusive sobre
outras medidas que também poderiam se aplicar a gestantes, por exemplo:
E se o trabalho que a gestante executa não for compatível com home office?
E se a gestante não quiser se afastar?
Pode aplicar a MP 1045 para a gestante?
Já foi feito o contrato de suspensão antes de 13 de maio, como fica esse
contrato?
Neste texto, vamos na medida do possível responder a essas dúvidas mais
comuns.
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AFASTAMENTO DA EMPREGADA
GESTANTE DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
LEI Nº 14.151/2021
A redação da lei é bem curta, vamos examinar o texto da lei e em seguida
passar às questões comuns. Vejamos a integra da lei no texto abaixo:
LEI Nº 14.151, DE 12 DE MAIO DE 2021
Dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho
presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional
decorrente do novo coronavírus.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional
decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer
afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua
remuneração.
Parágrafo único. A empregada afastada nos termos docaputdeste artigo ficará à
disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de
teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de maio de 2021; 200º da Independência e 133º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes
Damares Regina Alves
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EMPREGADA GESTANTE DAS
ATIVIDADES PRESENCIAIS LEI Nº
14.151/2021
A lei Lei nº 14.151/2021 ainda é recente e pode ser alterada futuramente,
também pode ser feito um decreto regulamentando ou até mesmo uma nota
técnica da secretaria do trabalho para esclarecer certos pontos que não foram
suficientemente detalhados. Porém, neste momento a redação da lei é essa
que colocamos acima.
Quando a gestante tem um tipo de trabalho compatível com o home office, ou
pode ser realocada para esse tipo de trabalho não há dificuldade para aplicar a
lei 14.151. No entanto, existem diversos casos que suscitam dúvidas para os
empregadores.
E se o trabalho da gestante não for compatível com home office?
Neste caso é preciso verificar se é possível realocar a funcionária para alguma
atividade que possa ser cumprida em regime de home office, caso seja
possível seria o ideal. Se o trabalho da gestante não for compatível com home
office, podemos aplicar as medidas da MP 1046.
Por exemplo, uma pessoa que trabalha operando máquinas na indústria tem
um tipo de trabalho que não é compatível com home office.
Neste caso, antes de aplicar a lei 14.151, podemos usar o previsto na MP
1046, ou seja antecipação de férias, inclusive antecipação de períodos futuros,
banco de horas e antecipação de feriados.
E se a gestante não quiser se afastar?
Não pode, o afastamento é obrigatório conforme o texto da lei.
Não é possível deixar de se afastar porque envolve também o direito da saúde
da criança que está sendo gerada. Mesmo a empregada assinando um termo,
não é possível pois pode gerar problemas jurídicos devido a saúde da criança
que está correndo risco e não somente a da gestante.
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AFASTAMENTO DA EMPREGADA
GESTANTE DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
LEI Nº 14.151/2021
Pode aplicar a MP 1045 para a gestante?
Embora a MP 1045 possa ser aplicada a gestantes, a princípio isso pode
abrir margem de discussão no poder judiciário, porque a lei 14.151/2021
quer garantir que não há perda de remuneração.
Aplicando a suspensão de contrato conforme MP 1045 haverá perda, pois
mesmo recebendo o Benefício Emergencial, o salário não será
exatamente o mesmo.
Neste caso, para mitigar o risco, a empresa poderia fazer a suspensão
contratual pagando um complemento como ajuda compensatória, de tal
modo que a funcionária recebesse o mesmo valor do salário.
De qualquer forma, isso é muito controverso e pode levar a contestações
judiciais futuras, portanto a empresa deve tomar muito cuidado se
escolher esse caminho, estando ciente que pode ter problemas no futuro.

Já foi feito o contrato de suspensão antes de 13 de maio, como fica?
Se já firmado o acordo de suspensão antes da Lei nº 14.151/2021, ele
continua válido porque foi ato jurídico perfeito, pois nessa época ainda
não havia a lei.
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AFASTAMENTO DA EMPREGADA
GESTANTE DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS
LEI Nº 14.151/2021
Resumindo
As medidas que podem ser aplicadas para as funcionárias gestantes são:
A lei 14.151 com o afastamento das atividades de trabalho presencial da
empregada gestante durante a pandemia mantendo a sua remuneração. Neste
caso a gestante poderá continuar trabalhando em home office.
Alternativamente, pode-se aplicar o disposto na MP 1046, ou seja:
Férias;
Antecipação de período futuro de férias;
Antecipação de feriados;
Banco de horas.
Ou ainda, pode ser usada a MP 1045 com suspensão contratual pagando a
diferença de salário como ajuda compensatória. Porém ressaltamos que ainda
assim, este pode ser o caminho mais perigoso, pois existe o risco de alguma
contestação judicial.
É extremamente importante reunir-se com o advogado da empresa a fim de
estudar todas as opções.
Referências:
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.151-de-12-de-maio-de-2021319573910
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A SOCIEDADE 5.0

Sociedade 5.0 é um termo que foi apresentado pelo governo japonês em 2016 ao
lançar o 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia.
A Sociedade 5.0 visa equilibrar crescimento econômico com a resolução de problemas
sociais por meio de tecnologia.
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COMO FUNCIONA
A SOCIEDADE 5.0?
A organização social da Sociedade 5.0 tem como princípio a utilização de
tecnologias de ponta como: Inteligência Artficial, IoT, Big Data, entre outras para
resolução de problemas do ser humano.
Na prática, a Sociedade 5.0 busca resolver problemas da vida real das pessoas
com uso da tecnologia, focando no bem estar do ser humano.
Os valores da Sociedade 5.0
Os 3 principais valores da Sociedade 5.0 são:
Qualidade de vida;
Inclusão;
Sustentabilidade;
Os valores citados acima são premissas para a adoção de tecnologias no
conceito da Sociedade 5.0.
Qualidade de vida
A qualidade de vida está diretamente ligada ao bem estar do ser humano.
A ideia é usar as tecnologias para que o ser humano possa viver com conforto e
segurança mesmo até uma idade mais avançada.
Inclusão social
A inclusão é um fator chave para permitir que todos tenham acesso aos
benefícios trazidos pelas novas tecnologias, e não somente as camadas mais
abastadas da população.
Sustentabilidade
Sustentabilidade é um valor muito importante para evitar a degradação do
planeta que hoje já sofre as consequências das mudanças climáticas e extinção
das espécies.
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DE ONDE VEM O NOME
SOCIEDADE 5.0?

O nome origina-se de uma continuação na evolução da sociedade humana que
já passou por 4 estágios
Sociedade da caça (1.0)
Sociedade da agricultura (2.0)
Sociedade industrial (3.0)
Sociedade da informação (4.0)
A Sociedade 5.0 é uma nova fase, é uma evolução da Sociedade 4.0 onde
hiperconexão das tecnologias leva um modo de vida focado no bem estar do
ser humano, mais sustentável e com eficiência energética.
Atualmente estamos em uma fase de transição da Sociedade 4.0 para a 5.0,
isso é um processo natural e as duas vão coexistir durante um longo tempo.
Os problemas e desafios da sociedade 5.0 no Japão
O governo japonês identificou os principais problemas que o país vem sofrendo
e como pretende usar a tecnologia para resolver ou pelo menos reduzir os
efeitos desses problemas. Alguns problemas enfrentados pelo Japão são:
Desafios ambientais;
Concentração urbana;
Declínio da taxa de natalidade;
Envelhecimento da população;
Falta de mão de obra;
Revitalização regional;
O maior desafio para a implantação da sociedade 5.0 não é tecnológico, pois as
tecnologias necessárias já existem e estão sendo aprimoradas cada vez mais.
O grande desafio é quebrar a mentalidade individualista das pessoas e passar a
ter uma mentalidade de colaboração a fim de alcançar o bem comum para todos.
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TECNOLOGIA A FAVOR

DAS PESSOAS

O Japão busca uma transformação estrutural aplicando o conceito de Sociedade 5.0. Há
um grande problema social com o envelhecimento da população que requer cada vez
mais cuidados médicos e gastos com infraestrutura adequada a uma população mais
idosa.
Como dar maior qualidade de vida para uma população com muitos idosos?
A resposta está no uso massivo de tecnologias como IA, Big Data e robótica no dia a dia
das pessoas.
Novas tecnologias médicas e de comunicação permitirão aos pacientes receberem
tratamento médico de ponta a custos mais acessíveis.
Equipamentos que permitem que pessoas com problemas físicos consigam fazer tarefas
rotineiras estão sendo criados e aperfeiçoados cada vez mais.
Como diminuir os problemas ambientais com a alta demanda de energia?
A inovação tecnológica anda de mãos dadas com a transformação estrutural na
Sociedade 5.0
O investimento em energias limpas como a energia solar e a eólica tem seu lugar nesse
cenário, enquanto o país tenta reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
A Inteligência Artificial, juntamente com IoT e Big Data compõem um sistema de
gerenciamento de energia inteligente que tem sido usado tanto para otimizar o uso da
energia como também para reduzir desperdícios de diversas formas, seja através da
otimização de rotas de entrega, seja diminuindo o custo do transporte público.
Veículos autônomos com alta eficiência energética estão sendo testados no transporte
público e de cargas.
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SOCIEDADE 5.0 E
SMART CITIES
As cidades inteligentes (smart cities) estão diretamente relacionadas com a Sociedade
5.0 pois a maioria das pessoas vive em cidades e no Japão não é diferente.
Uma cidade inteligente utiliza a coleta de dados para gerenciar seus ativos e recursos de
forma eficiente e sustentável.
O Japão estudou e buscou inspiração em soluções para cidades inteligentes em todo o
mundo e cita algumas em seu estudo sobre a Sociedade 5.0.
Barcelona na Espanha: Destaque no uso de dados coletados através de sensores para o
atendimento de serviços urbanos como sistemas de transporte, coleta de lixo e
estacionamento em locais públicos.
Santander (Espanha): Uso de captura de dados para monitorar o ambiente da cidade. Os
dados são obtidos por sensores e IoT gerando dados para Big Data e posteriormente
disponibilizados para uso dos serviços públicos da cidade.
O interessante é que os dados podem ser usados de forma livre para a criação de
aplicações comerciais a fim de promover melhores serviços.
Copenhagen na Dinamarca é citada no estudo japonês como exemplo a ser seguido com
Big Data Market. Os dados relativos a diferentes serviços tais como: transporte, energia,
água, eventos. Esses dados são trocados no ciberespaço entre usuários e a cidade,
inclusive com a prefeitura e empresas privadas.
O objetivo é facilitar as oportunidades de negócios e reduzir a “pegada de carbono”.
Copenhagen quer ser uma cidade neutra em carbono a partir de 2025, por isso o Big
Data tem priorizado a análise de dados para fins ecológicos efetivos.
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SMART CITIES
San Francisco nos Estados Unidos é destaque pelo Portal de Dados Municipais. Os
dados são relacionados a planejamento urbano, transporte, moradia, crime e desastres.
A cidade também lançou vários aplicativos que usam os dados, inclusive um mapa 3D da
cidade.
O Japão tem feito diversos projetos pilotos de smart cities em uma área particular. Por
exemplo: projetos com foco em inteligência de sistema de energia para pequenas
cidades. Ferramentas de analise de dados em Big Data estão sendo desenvolvidas para
tornar a vida nas cidades mais confortável, além de auxiliar as comunidades locais a
resolver seus problemas específicos.
Conclusão
O ser humano tem evoluído muito em tecnologia, porém ainda não conseguiu resolver
seus problemas sociais e tem desgastado o meio ambiente do planeta de forma
contínua.
A iniciativa da sociedade 5.0 é importante porque associa o bem estar do ser humano ao
bem estar do planeta e a favor da inclusão social. É o uso da tecnologia para criar um
ambiente melhor para todos.
As tecnologias para esse fim existem em abundância cabe ao homem usá-las para o
bem da sociedade e aos governos tomar a iniciativa para coordenar o esforço e facilitar
as iniciativas desse novo modelo de sociedade focando em qualidade de vida, inclusão e
sustentabilidade.
Eduardo Rodriguez Casavella
Especialista em Gestão Estratégica de Negócios e Transformação Digital
Referências:
Hitachi-UTokyo Laboratory(H-UTokyo Lab.). Society 5.0: A People-centric Super-smart Society
(p. 263). Springer Singapore. Edição do Kindle.
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SOBRE A DOC
CONTABILIDADE

A DOC Contabilidade Empresarial atua na área contábil para micro,
pequenas e médias empresas, com 56 anos de experiência.
Possui infraestrutura adequada para fornecer serviços de qualidade a
seus clientes.
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CALENDÁRIO BANCÁRIO 2021

FERIADOS

1 DE JANEIRO

Nacional (Sexta-Feira)

Dia Mundial da Paz

2 DE ABRIL

Nacional (Sexta-Feira)

Sexta-Feira da Paixão

21 DE ABRIL

Nacional (Quarta-Feira)

Tiradentes

1 DE MAIO

Nacional (Sábado)

Dia Mundial do Trabalho

7 DE SETEMBRO

Nacional (Terça-Feira)

Independência do Brasil

12 DE OUTUBRO

Nacional (Terça-Feira)

Nossa Senhora Aparecida

2 DE NOVEMBRO

Nacional (Terça-Feira)

Finados

15 DE NOVEMBRO

Nacional (Segunda-Feira)

Proclamação da República

25 DE DEZEMBRO

Nacional (Sábado)

Natal

Obs: Nos termos do Artigo 5º da Resolução 2.932, de 28.02.2002, do Conselho Monetário
Nacional, os feriados mencionados acima não são considerados dias úteis para fins de
operações praticadas no mercado financeiro e de prestação de informações ao Banco Central
do Brasil, incluindo sábados e domingos. Expediente ao público em horário diferenciado
(Resolução nº 2932, de 28 de fevereiro de 2002).

PONTOS FACULTATIVOS
15 DE FEVEREIRO

Facultativo (Segunda-Feira)

Carnaval

16 DE FEVEREIRO

Facultativo (Terça-Feira)

Carnaval

17 DE FEVEREIRO

Facultativo (Quarta-Feira até as 14 horas)

Quarta-Feira de Cinzas

Facultativo (Quinta-Feira)

Corpus Christi

3 DE JUNHO
28 DE OUTUBRO

Facultativo (Quinta-Feira) comemorado no Dia do servidor público
dia 01 de Novembro - (Segunda-Feira)

24 DE DEZEMBRO

Facultativo (Sexta-Feira após as 14 horas) Véspera de Natal

31 DE DEZEMBRO

Facultativo (Sexta-Feira após as 14 horas) Último dia útil do calendário

No último dia útil do ano, não haverá expediente ao público, admitindo-se apenas operações
entre instituições financeiras e serviços de compensação de cheques e outros papéis.
Fonte: https://feriadosbancarios.febraban.org.br/
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IRRF
TABELA PROGRESSIVA
RENDIMENTO MENSAL 2021
PARCELA A DEDUZIR
DO IRPF

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA

ATÉ R$ 1.903,98

ISENTO

R$ 0,00

DE R$ 1.903,99 ATÉ R$ 2.826,65

7,5 %

R$ 142,80

DE R$ 2.826,66 ATÉ 3.751,05

15 %

R$ 354,80

DE R$ 3.751,06 ATÉ 4.664,68

22,5 %

R$ 636,13

ACIMA DE 4.664,68

27,5 %
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R$ 869,36

AGENDA DE OBRIGAÇÕES - JUNHO 2021
DATA DE
APRESENTAÇÃO

OBRIGAÇÃO

PERÍODO DE
APURAÇÃO

01/06

- INSS - GPS - Fixação no Quadro de Horário

Maio de 2021

04/06

- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte

Maio de 2021

05/06

- Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE)

Maio de 2021

07/06
10/06

- Salários
Maio de 2021
- DAE - INSS/FGTS Doméstica
- GFIP - FGTS
- CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
- Simples Doméstico
- INSS - Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais
- INSS - GPS - Envio ao Sindicato
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- ICMS Normal (CPR 1100)
Maio de 2021
- ICMS Normal (CPR 2100)
- GIA-ST
- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 0
- Declaração Eletrônica da Contribuição para Custeio do
Serviço de Iluminação Pública - COSIP
- ISSQN
- Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços
- NFTS
- Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras
(DES-IF)

11/06

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 1

Maio de 2021

12/06

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 2

Maio de 2021

13/06

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 3

Maio de 2021

14/06

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 4

Maio de 2021
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AGENDA DE OBRIGAÇÕES - JUNHO 2021
DATA DE
APRESENTAÇÃO

15/06

OBRIGAÇÃO

PERÍODO DE
APURAÇÃO

- GPS - Contribuintes individuais e facultativos
Maio de 2021
- DARF - PIS - PIS Folha
- CIDE - Remessa ao Exterior
- DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
- EFD - Contribuições
- EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras
Informações Fiscais
- ESOCIAL - Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas
- INSS - Contribuinte individual/Segurado Facultativo
- ICMS Normal (CPR 1150)
- SINTEGRA - Arquivo Magnético
- ICMS - Diferencial de Alíquotas - Operações Interestaduais
Destinadas a Não Contribuintes - EC 87/2015
- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 5

16/06

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 6
- GIA - IE Final 0 e 1

Maio de 2021

17/06

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 7
- GIA - IE Final 2, 3 e 4

Maio de 2021

18/06

- GPS - INSS
- IRRF
- DARF - DCTF
- COFINS - Instituições Financeiras e Equiparadas
- INSS - Comercialização da Produção Rural
- INSS - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita
Bruta (Desoneração da Folha)
- INSS - Cooperados
- INSS - DARF Único
- INSS - Folha de Pagamento
- INSS - Retenção sobre a Nota Fiscal
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- PIS - Instituições Financeiras e Equiparadas
- PIS/COFINS/CSLL - Retenção na Fonte
- GIA – IE final 5, 6 e 7
- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 8

Maio de 2021
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AGENDA DE OBRIGAÇÕES - JUNHO 2021
DATA DE
APRESENTAÇÃO

OBRIGAÇÃO

PERÍODO DE
APURAÇÃO

19/06

- GIA – IE final 8 e 9
- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 9

Maio de 2021

20/06

- EFD - Escrituração Fiscal Digital

Maio de 2021

21/06

- DAS - Simples Nacional
Maio de 2021
- DASMEI - Microempreendedor Individual (MEI)
- PGDAS-D - Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional-Declaratório
- ICMS Substituição Tributária - Produtos Diversos (CPR 1200)
- ICMS Normal (CPR 1200)

22/06

- DCTF - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais

Maio de 2021

23/06

- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte

Maio de 2021

25/06

- COFINS - Faturamento
- IPI - Produtos em Geral
- PIS - Faturamento / Folha de Pagamento
- ICMS Normal (CPR 1250)

28/06

- Declaração de Substituição Tributária,
Diferencial de Alíquotas e Antecipação (DeSTDA)

30/06

- CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal
- CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Trimestral (3ª Quota)
- Contribuição Sindical dos Empregados
- DME - Declaração de Operações Liquidadas com
Moeda em Espécie
- IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Mensal
- IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Trimestral
(3ª Quota)
- Parcelamento
- ICMS - Antecipação - Simples Nacional
- ICMS - Diferencial de alíquotas - Simples Nacional
- ICMS ST - Simples Nacional
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Maio de 2021

Maio de 2021

Maio de 2021

FIQUE
ATUALIZADO!
CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL

CONHEÇA TAMBÉM O NOSSO BLOG:

blogdoccontabilidade.com.br
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CONTATO

DOC Contabilidade Empresarial
Rua Chamantá, 989 - Parque da Mooca,
São Paulo - SP, 03127-001
Telefone: 55 11 2198-3766
e-mail: doc@doccontabilidade.com.br
55 11 98911- 9759

REDES SOCIAIS
BLOG

CONHEÇA NOSSOS
SERVIÇOS!

CONT A B I LIDADE
GEST Ã O FISCAL E T RIBUTÁRIA
GEST Ã O TRABALHIS TA E PREVIDENCIÁR I A
ENTR E E M CONTATO

55 11 98911 9759

