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Enquadramento das startups;
Proteção aos investidores;
Ambiente regulatório simplificado
(sandbox);
Facilidades no investimento em
fomento à pesquisa e inovação;
Startups poderão participar de
processos de compras
governamentais;
Regime Inova Simples;
Alterações desburocratizando
empresas SA.

Em 1 de junho de 2021 foi sancionada a
LEI COMPLEMENTAR Nº 182.

A lei traz a tona pontos importantes
como:
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Nos últimos anos,
principalmente de 2018
para cá, estava sendo

discutido no congresso o
Marco Legal das Startups

para melhorar o
ambiente regulatório a

fim de favorecer a
criação de startups no

Brasil.
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A lei dá mais segurança jurídica aos investidores pois estabelece
que investidores que aportarem capital em startups usando os
instrumentos listados na nova lei não serão responsabilizados
por eventuais dívidas da startup.

Investimentos em Startups poderão resultar ou não em
participação no capital social, vai depender das partes.

Os recursos investidos poderão vir de empresas que devem
investir em pesquisa e desenvolvimento, aumentando o capital
disponível para o universo das startups.

02 — Proteção aos investidores

Receita bruta de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de
reais) no ano-calendário anterior ou de R$ 1.333.334,00
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-
calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses,
independentemente da forma societária adotada;

Ter até 10 anos de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ);

Declaração em seu ato constitutivo ou alterador e utilização
de modelos de negócios inovadores ou estar enquadrado no
regime especial Inova Simples.

Segundo a lei são elegíveis para o enquadramento na
modalidade de tratamento especial destinada ao fomento de
startup o empresário individual, a empresa individual de
responsabilidade limitada, as sociedades empresárias, as
sociedades cooperativas e as sociedades simples que cumprirem
os seguintes requisitos:

01 — Enquadramento 
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critérios para seleção e participação;
duração das normas;
alcance das normas;
determinar quais normas serão atingidas.

Nem tudo que o Marco Legal das Startups traz é novidade. É o
caso do Sandbox Regulatório que já existia para algumas
atividades no país.

O sandbox é um ambiente regulatório à parte do ambiente
tradicional de regulação. No Brasil podemos citar um caso bem
sucedido e atual que é o Open Banking.

Para as startups temos um ambiente regulatório experimental,
criado especialmente para esse tipo de empresa inovadora. A
ideia é desburocratizar e facilitar o lançamento de novos
produtos e serviços.

Segundo a lei em seu CAPÍTULO V

Art. 11. Os órgãos e as entidades da administração pública com
competência de regulamentação setorial poderão, individualmente
ou em colaboração, no âmbito de programas de ambiente
regulatório experimental (sandbox regulatório), afastar a incidência
de normas sob sua competência em relação à entidade regulada ou
aos grupos de entidades reguladas.

De forma geral, os órgãos regulatórios deverão estabelecer :

03 — Sandbox Regulatório
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Licitação especial para startups – o órgão público poderá
contratar pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente ou em
consórcio, para o teste de soluções inovadoras.
Contrato público de solução inovadora – as propostas
selecionadas firmam contrato por 12 meses, sendo renovável
por mais 12.
Contrato de fornecimento sem licitação – para as soluções
aprovadas após o período de contrato.

Facilita ao Estado adquirir soluções inovadoras de startups,
desburocratizando e estabelecendo novas formas de licitação. É
um caminho de mão dupla, se bem conduzido, pois permite às
startups acessarem um grande mercado, ao mesmo tempo que
permite ao governo ter acesso a soluções inovadoras com mais
rapidez.

De maneira simplificada, a contratação de soluções inovadoras
pela administração pública através de startups vai funcionar
assim:

04 —Participação de licitações

Fundos patrimoniais destinados à inovação.

Empresas que possuem obrigação de investir em pesquisa e
inovação, em razão de acordos firmados com agências
reguladoras, podem cumprir esse compromisso através do
investimento em startups por meio de:

Fundos de investimentos em participações autorizados pela CVM,
que invistam em empresas inovadoras nas categorias de capital
semente; empresas emergentes; empresas com produção
econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação;
investimentos em programas, em editais ou em concursos
destinados a financiamento, a aceleração e a escalabilidade de
startups.

05 — Fomento a pesquisa 
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alíquotas reduzidas para impostos;
simplificação na apuração e no pagamento dos
tributos;
simplificação na entrega das declarações.

É um regime especial para as startups que concede algumas
facilidades :

“concede às iniciativas empresariais de caráter incremental ou
disruptivo que se autodeclarem como empresas de inovação
tratamento diferenciado com vistas a estimular sua criação,
formalização, desenvolvimento e consolidação como agentes
indutores de avanços tecnológicos e da geração de emprego e
renda.”

O Inova Simples facilita a abertura e o fechamento
de empresas, além de oferecer os benefícios do
Simples Nacional tais como:

06—Inova Simples

Normalmente empresas que são concessionárias de serviços
públicos são obrigadas a investir em pesquisa e inovação, com a
nova lei fica facilitado o investimento dessas empresas em
startups.
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Permite que a SA tenha apenas um diretor, (anteriormente era
obrigatório ter no mínimo 2 diretores).

Sociedades Anônimas com receita bruta inferior a 78 milhões
terão o funcionamento desburocratizado da seguinte forma:

Podem realizar publicações para assembleias e outras questões
de modo eletrônico;

Podem substituir seus livros físicos por registros mecanizados
ou eletrônicos;

Caso o estatuto seja omisso, será permitido que a distribuição
de dividendos seja fixada livremente pela assembleia geral,
respeitando o direito dos acionistas preferenciais.

A CVM – Comissão de Valores Mobiliários regulamentará as
condições facilitadas para o acesso de companhias de menor
porte (receita bruta anual inferior a 500 milhões) ao mercado de
capitais.

Nas disposições finais da lei foram feitas alterações para que fique
mais fácil uma startup tornar-se SA, tais como:

Nem todas as medidas tomadas para as SAs são novidade, porém o
fato de estarem expressas na lei reforçam a segurança jurídica.

Existe um certo consenso no mercado de que o marco que foi
sancionado está abaixo das necessidades, por outro lado trouxe
alguns avanços em relação a situação anterior.

Sem dúvida é um primeiro passo para o avanço na criação de
empresas inovadoras.

Eduardo Casavella 
Especialista em Gestão Estratégica de Negócios e
Transformação Digital

Link do Marco Legal das Startups: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-
complementar-n-182-de-1-de-junho-de-2021-323558527

07—Sociedades anônimas 
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BPO FINANCEIRO REPRESENTA
FACILIDADES E ECONOMIA

 



O BPO Financeiro gera economia de dinheiro e
energia. Do inglês Business Process
Outsourcing – Terceirização de processos de
negócios – essa é uma técnica que vem
conquistando muitos empreendedores, em
diversos segmentos de negócios. E a
expectativa é que seja cada vez mais adotado,
uma vez que volatilidade do mercado, somada
à alta carga tributária, mais inovações e novas
tecnologias são fatores que exigem muitos
cuidados.

E o BPO, que surgiu na década de 1990 com a
terceirização de processos transacionais, veio
exatamente para auxiliar o empresário a
evoluir o seu negócio, com base em análises
precisas do seu empreendimento. E o melhor:
com economia de energia e dinheiro.

É importante destacar que, de acordo com
estatísticas do Sebrae, aproximadamente 50%
das empresas que abrem no Brasil fecham as
portas com menos de dois anos de existência,
sendo que a principal causa da falência é “má
administração financeira”.

O propósito de uma gestão econômica eficiente
é aumentar os resultados apresentados pela
empresa – o orçamento – e aumentar o valor
do patrimônio, por meio da geração de lucro
líquido proveniente das atividades
operacionais. Certamente uma correta
administração financeira permite que se
visualize a real situação da empresa, facilitando
a tomada de decisões de maneira assertiva.

Ao terceirizar, ou seja, entregar os aspectos
financeiros para uma empresa especializada
em administrá-los, o empresário fica com mais
tempo – e energia – para cuidar de projetos
futuros, expectativas do mercado, atendimento
ao cliente, fechamento de parcerias, e outra
tarefas essenciais para o empreendimento
crescer.

Caso o empresário não se sinta seguro em
delegar essa parte importante de sua empresa
para um terceiro, especialistas sugerem que o
BPO Financeiro seja implantado por etapas, até 

O BPO Financeiro gera economia 
de dinheiro e energia

POR QUE OPTAR PELO BPO?
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a transferência total da área. Conforme aponta
o autor e PhD em ciências comportamentais
Dr. BJ Fogg, no livro “Micro-Hábitos”, para
formar um hábito, é mais fácil começar com
pequenas mudanças. Afinal, elas exigem
menos esforço e são mais fáceis de serem
alcançadas (e não serão facilmente
abandonadas). 

BENEFÍCIOS DO BPO

Na DOC Contabilidade Empresarial, por
exemplo, há um time especializado em lidar
com o assunto. E são estes especialistas que
elencam os benefícios do BPO:

– Possibilidade de elaboração de práticas e
processos sistematizados desde o início da
empresa, sem a necessidade de contratação
de um ou mais funcionários para cuidar da
parte financeira;

– Redução da inadimplência dos empresários
para com os fornecedores e o fisco; e também
dos clientes para com os empresários;

– Controle de contas a pagar, a receber e
liberação de recursos de giro de forma rápida;

– Diminuição de custos trabalhistas do negócio
e se prevenir dos processos burocráticos de
contratação de funcionários;

– Garantia de mão de obra especializada.

CUIDADOS ESSENCIAIS AO
IMPLANTAR O BPO

Entregar a uma empresa terceirizada a
responsabilidade de cuidar da saúde financeira
do seu negócio é uma tarefa árdua e
complicada, já que uma escolha errada pode
trazer possibilidade de mudanças negativas
para o futuro do empreendimento.

Portanto o BPO Financeiro deve ser feito com
um parceiro idôneo e com comprovada
experiência no mercado e especificamente na
área financeira.

Mas, como o nosso negócio é cuidar do seu
dinheiro, os profissionais da DOC Contabilidade
Empresarial têm o conhecimento e a
experiência necessários para administrar a
parte financeira de sua empresa e alavancar
seus resultados de forma significativa.

Para contratar nosso serviço você só precisa
entrar em contato conosco e solicitar uma
proposta. Acesse agora mesmo:
www.doccontabilidade.com.br
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GESTÃO DA MUDANÇA
ORGANIZACIONAL E O PAPEL DA

LIDERANÇA



MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

As mudanças fazem parte das transformações
necessárias para o sucesso do negócio.

Por isso a gestão de mudanças é necessária nas
empresas.
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Pandemia da Covid-19;
Tecnologia;
Inovação;
Novos modelos de negócios;
Mudanças sociais e econômicas;
Redução de custos;
Competição no mercado;
Fusões e aquisições;
Cisões;
Implementar as melhores práticas;
Busca da eficiência operacional;
Alterações no ambiente de negócios;
Regras de compliance;
Mudanças no sistema tributário.

No atual ambiente de negócios
ocorrem muitas mudanças
devido às mais diversas causas,
entre elas podemos citar:

Todas essas mudanças
ocorrem paralelamente e em
alta velocidade, portanto é
fundamental que as
organizações sejam capazes
de gerenciar esse ambiente
caótico.
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GESTÃO DA MUDANÇA 

diminuir a ansiedade e stress;
aumentar a produtividade;
diminuir a resistência às mudanças.

Nesse contexto, surge a necessidade de tomar
ações para preparar e auxiliar as pessoas da
empresa e todos os envolvidos a adotar e
executar mudanças com sucesso, visando os
objetivos da organização. Chamamos esse
processo de gestão da mudança.

O processo de gestão da mudança tem como
objetivo principal dar o suporte necessário
para que as pessoas e as equipes consigam
implementar as ações para execução das
mudanças empresariais.

Muito embora seja necessária, a mudança nem
sempre é fácil, por isso a gestão da mudança
busca:

Para que a gestão da mudança tenha sucesso
é necessário pensar e investir nas pessoas,
afinal elas são as executoras das mudanças.

LIDERANÇA PARA A MUDANÇA

Segundo Rosabeth Moss Kanter, ex-editora da
Harvard Business Review, é vital apoiar as
pessoas que estão na linha de frente da
mudança.

Devido à importância desse grupo de líderes
para as organizações ela denominou-os como
“Mestres da Mudança”.
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As sete habilidades 

01 02

Afinar-se com o
ambiente

É fundamental compreender como a
cultura organizacional funciona para
antecipar maiores problemas e identificar
oportunidades.

O papel do líder:  trabalhar em equipe com
pequenos grupos de pessoas para analisar
novas ideias, fraquezas, oportunidades e
ameaças ao negócio da empresa.

Usar o pensamento
caleidoscópio

Porque isso é assim?

Para que serve isto?

Poderíamos fazer essa tarefa de

outra forma?

Estimular as equipes a agirem com
criatividade propondo pequenos
desafios.

As perguntas chave para estimular esse

tipo de pensamento são:

Muitas vezes o brainstorming pode

trazer ideias interessantes se for bem

aplicado.

Afinar-se com o ambiente;
Utilizar pensamento caleidoscópico;
Comunicar uma visão clara;
Criar coalizões;
Trabalhar em equipe;
Persistir e perseverar;
Transformar cada um em herói.

Para ter sucesso no processo de gestão da mudança, Moss Kanter sugere que os
“Mestres da Mudança” desenvolvam as 7 habilidades listadas a seguir:

Vamos examinar com mais atenção cada habilidade necessária para o líder inserido
no processo de gestão da mudança.
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03

05

04

Comunicar uma visão
clara

O papel do líder é fundamental para
comunicar uma visão clara, objetiva e
inspiradora.

O líder deve identificar claramente as
mudanças a serem feitas e elaborar um
plano para implementa-las.

É importante que o líder envolva as pessoas na
construção de um conteúdo claro e conciso
para comunicar a visão. Isto certamente vai
fazer com que a motivação seja maior e vai
diminuir a resistência.

Não conseguir comunicar a visão de forma
adequada é um erro muito comum, devemos
procurar sempre evita-lo.

Trabalhar em equipe

 É necessário construir equipes de pessoas
que acreditem na visão do líder e estejam
comprometidas com ela.

O líder deve oferecer liberdade, porém
cobrar responsabilidade pelos resultados
da equipe.

Criar coalizões

Significa buscar o apoio de pessoas que
possam contribuir de forma ativa para a
mudança.

O líder deve explorar o potencial
individual de cada membro da equipe de
forma a colocar cada pessoa no lugar
certo.

Nessa fase, é importante também
identificar áreas da empresa que serão
impactadas pela mudança e envolve-las
buscando sua contribuição logo no início
do processo.

06

Persistir e perseverar

 É muito importante estar preparado para
dificuldades e obstáculos que vão aparecer
sempre pelo caminho e não desanimar.

07

Transformar cada um em um herói

 O reconhecimento do esforço de cada membro da equipe é fundamental para
criar uma atmosfera onde as pessoas se sintam valorizadas.

O líder deve elogiar e recompensar de alguma forma cada conquista obtida
pela equipe.

PÁGINA 19                                WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

As sete habilidades 

http://doccontabilidade.com.br/


CONCLUSÃO

Aumento da produtividade;
Aumento dos lucros;
Equipes mais motivadas;
Melhoria na comunicação;
Maior capacidade de inovação.

A mudança organizacional bem implementada pode trazer inúmeras vantagens, entre as
principais podemos citar:

O papel do líder é fundamental para que a gestão da mudança seja bem sucedida, afinal a
mudança é implementada por pessoas e estas precisam de liderança, objetivos claros,
suporte adequado e motivação para conseguir executar com sucesso o processo de gestão
da mudança.

Eduardo Casavella – Especialista em Gestão Estratégica de Negócios e Transformação
Digital

Referência: Challenge of Organizational Change: How Companies Experience It and Leaders Guide It  
- Rosabeth Moss Kanter 
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OPEN BANKING: SONHO PRESTES A SE
TORNAR REALIDADE

O empresário João Carlos, que trabalha com
venda, instalação e manutenção de sistemas de
energia solar pretendia um financiamento para
expandir suas atividades, mas não teve seu
crédito aprovado pelo banco. A empresa "O Sol
nasce para todos" tinha a meta de obter um
empréstimo bancário para iniciar um negócios
de franquias em todo o Brasil, contudo, o
gerente da instituição financeira disse que, “o
CNPJ da empresa era novo demais para isso”. Já
os proprietários de uma das maiores empresas
de energia fotovoltaica do Brasil há anos
reclamam da permanência das altas taxas de
juros e da maior exigência de garantias na
busca por linhas de crédito. Na verdade,
infelizmente, todas essas conjunturas são bem
sucessivas, mas a boa notícia é que essas
situações podem estar com os dias contados.

Isso porque no dia 13 de agosto passará a
vigorar a segunda fase do open banking, um
sistema de compartilhamento de
informações, dados e serviços financeiros
pelos clientes bancários em plataformas de
tecnologia. Com isso, as empresas de todos
os portes e segmentos terão a garantia de
acesso a melhores taxas, prazos e serviços
financeiros.
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O open banking operará assim: quando estiver
em pleno funcionamento, em geral, as
instituições financeiras poderão ter acesso a
todo o histórico de movimentação bancária de
pessoas físicas e jurídicas. Desde que
consentidos pelo cliente, afinal o
compartilhamento de dados será feito por
meio de APIs, uma tecnologia que permite
integrar sistemas com diferentes componentes
e linguagens de programação, esses dados
estarão à disposição de várias plataforma. 

Com isso, a pessoa poderá ver quem está
propenso a lhe conceder o tão almejado
crédito. Então, com a ferramenta totalmente
regulamentada pelo Banco Central, será
possível, orçar as melhores taxas de juros, os
melhores preços do mercado, prazos para
pagamentos, as opções e, subsequentemente,
fazer a contratação do melhor empréstimo.

Uma das principais vantagens do open banking
é justamente de dar ao cliente a propriedade
de suas informações e movimentações de
forma que ele possa optar por compartilhá-las
com as instituições financeiras que ele desejar.

Estimulando uma concorrência salutar pela
oferta de produtos e serviços focados na
experiência do cliente, já que, além dos bancos
tradicionais, demais instituições financeiras,
instituições de pagamento, fintechs e outras
organizações autorizadas pelo Banco Central
farão parte do sistema, a ideia é que não será
preciso acessar inúmeros aplicativos para ter
acesso às informações financeiras da empresa,
gerando economia de tempo e dinheiro para o
empreendedor, além de favorecer a educação
financeira.

Outra vantagem é que o open banking
viabilizará que a empresa tenha mais
controle sobre as finanças do negócio,
conhecendo assim novas soluções de linhas
de crédito, investimentos e outros produtos e
serviços. 

Os empreendedores  poderão
comparar as condições
disponíveis para o negócio com
os serviços que já utilizam,
melhorando o fluxo de recursos
e mantendo uma carteira
diversificada com instituições
que oferecerem as melhores
condições, e, por fim,
beneficiando os consumidores.

Para o open banking estar à disposição
integral da população, ainda faltam, depois
da segunda fase, as etapas 3 e 4, que estão
previstas para acontecer ainda este ano. As
etapas seguintes dizem respeito,
respectivamente, à iniciação de pagamentos
e propostas de crédito, usando um único
aplicativo; e a inclusão de dados de seguros,
investimentos e câmbio.

Saiba mais acessando o site do open banking:
Home - Open Banking Brasil

Para mais informações sobre este tema e
outras questões contábeis e tributárias, entre
em contato com os Especialistas da DOC
Contabilidade Empresarial. 
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As multas e punições da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, que promete
revolucionar o comportamento das empresas, garantindo a proteção das informações
pessoais dos usuários, passaram a ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto. Na prática,
a Lei nº 13.709, de 2018, considera que têm se se adaptar a essas normas todos os
estabelecimentos – físicos e virtuais, tanto de pessoas físicas quanto de jurídicas, de
direito público ou privado, que realizam a coleta e o tratamento de dados no território
nacional com o objetivo de fornecer bens e serviços

POR ISSO A DOC CONTABILIDADE EMPRESARIAL ALERTA: 
Todo cuidado é pouco, porque as multas podem chegar a 2% do faturamento mensal
das empresas, sendo limitadas a R$ 50 milhões, até o fechamento da empresa.

Neste sentido, é recomendável uma mudança no modo como as empresas agem em
relação à coleta e ao tratamento de dados pessoais dos clientes. As normas variam de
empresa para empresa, assim como o objetivo do uso de dados.

Por exemplo, uma lanchonete que comercializa seus produtos pelo ifood: para fazer
entregas, ela precisa cadastrar o nome e o endereço dos clientes, certo? Então, para
isso, ela não precisa de nenhuma autorização do cliente, uma vez que, sem essas
informações, não há viabilidade para execução do serviço. Só que, se essa mesma
lanchonete resolve fazer uma listagem para promoções de fidelidade, ou para
concorrer a um prêmio, aí sim ela terá de obter o consentimento do consumidor.

PÁGINA 23                                WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

ATENÇÃO À LGPD:
Porque as multas começaram a valer desde o dia

1º de agosto 

https://blogdoccontabilidade.com.br/lgpd-e-os-impactos-na-sua-empresa/
https://blogdoccontabilidade.com.br/economia-dos-dados-e-a-privacidade/
http://doccontabilidade.com.br/


Por enquanto, neste período de adaptação,
as multas não estão ocorrendo porque ainda
não foi publicado o documento oficial
determinando como elas serão calculadas. As
punições serão as seguintes, na ordem
cronológica definida abaixo:

1. Advertência;

2. Publicidade da infração, que funciona
como uma maneira de alertar a sociedade de
a empresa desrespeitou as regras;

3. Multa simples, de até 2% do faturamento
da empresa e que pode chegar a, no máximo,
R$ 50 milhões por infração;

4. Multa diária;

5. Bloqueio dos dados pessoais referentes a
infração;

6. Eliminação dos dados pessoais referentes a
infração;

7. Suspensão do exercício da atividade de
tratamento dos dados pessoais referentes a
infração pelo período máximo de 6 meses,
que pode ser estendido por outros 6 meses;

8. Proibição parcial ou total do exercício de
atividades relacionadas a tratamento de
dados.

FIQUE ATENTO!
VEJA QUAIS SÃO AS PUNIÇÕES

PÁGINA 24                                WWW.DOCCONTABILIDADE.COM.BR

LGPD

http://doccontabilidade.com.br/


Se você precisar de mais informações sobre esta
legislação ou outras, de natureza contábil,
tributária, trabalhista, previdenciária ou
regulatória, entre em contato com a equipe da
Doc Contabilidade Empresarial, pois ela está
preparada para lhe dar a assistência necessária
para a condução do seu negócio. 

Entre em contato : 55 11 2198-3766.

De León Comunicações
Texto: Danielle Ruas
Edição: Lenilde de León

LGPD - DICAS PARA SE PROTEGER
01

03

02

Compreender a
Legislação

Compreender e colocar em prática a
legislação: a LGPD determina que exista a
proteção dos dados pessoais, portanto
qualquer empresa — pública ou privada —
precisa adequar os processos e focar na
segurança e na privacidade de todos os
dados coletados.

Direitos dos titulares 

É importante ter em mente sempre que as
informações pessoais são patrimônio das
pessoas – e não das empresas. Portanto,
sendo a LGPD elaborada para proteger os
titulares e suas respectivas informações, os
detentores desses dados podem, a
qualquer momento e mediante requisição,
obter o acesso aos dados; a correção de
informações incompletas, inexatas ou
desatualizadas; bem como o anonimato,
bloqueio ou até a eliminação por completo
das informações constantes na base da
empresa.

Transparência

Ser transparente: sendo um dos
preceitos da LGPD a ética e a
transparência, é fundamental que as
empresas deixem explícitos os objetivos
para cada um dos dados coletados,
inclusive nos sites.

04

Crianças e adolescentes 

Informações de crianças e adolescentes
precisam — e devem — receber um
tratamento diferenciado, sendo que, para
trabalhá-las, é necessário ter
consentimento dado pelos pais ou
responsáveis legais.

05

Estudo 

 Manter toda a equipe atualizada é o que
vai coibir a chegada de raios e
tempestades para a empresa, tanto na
LGPD quanto nas regras que estão por vir
com essa mudança cultural.
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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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PONTOS FACULTATIVOS

CALENDÁRIO BANCÁRIO 2021
FERIADOS

Nacional (Sexta-Feira) Dia Mundial da Paz1 DE JANEIRO

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

Facultativo (Segunda-Feira) Carnaval15 DE FEVEREIRO

Facultativo (Terça-Feira) Carnaval16 DE FEVEREIRO

Facultativo (Quarta-Feira até as 14 horas) Quarta-Feira de Cinzas17 DE FEVEREIRO

Facultativo (Quinta-Feira) Corpus Christi3 DE JUNHO

Facultativo (Quinta-Feira) comemorado no
dia 01 de Novembro - (Segunda-Feira)

Dia do servidor público28 DE OUTUBRO

Facultativo (Sexta-Feira após as 14 horas) Véspera de Natal24 DE DEZEMBRO

Facultativo (Sexta-Feira após as 14 horas) Último dia útil do calendário31 DE DEZEMBRO

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).

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

ISENTO

7,5 %

R$ 0,00

ALÍQUOTABASE DE CÁLCULO PARCELA A DEDUZIR 
DO IRPF

ATÉ R$ 1.903,98

R$ 142,80

15 % R$ 354,80

22,5 % R$ 636,13

27,5 % R$ 869,36

DE R$ 1.903,99 ATÉ R$ 2.826,65

DE R$ 2.826,66 ATÉ 3.751,05

DE R$ 3.751,06 ATÉ 4.664,68

ACIMA DE 4.664,68
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04/08 - IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- ICMS Normal (CPR 1031)

Julho de 2021

OBRIGAÇÃO DATA DE
APRESENTAÇÃO

PERÍODO DE
APURAÇÃO

02/08
Julho de 2021

06/08 - CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
- FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- Salários
- Simples Doméstico

Julho de 2021

- INSS - Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais
- INSS - GPS - Envio ao Sindicato
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- ICMS Normal (CPR 1100)
- ICMS Normal (CPR 2100)
- GIA ST
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 0
- ISSQN
- Nota Fiscal Eletrônica do Tomador / Intermediário de
Serviço - NFTS

10/08

- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 111/08
- Nota Fiscal Paulista (REDF) – IE final 212/08 Julho de 2021

Julho de 2021

Julho de 2021

- DCTF Web - 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
- IOF - Crédito
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 3

13/08
Julho de 2021

- INSS - GPS - Fixação no Quadro de Horário
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OBRIGAÇÃODATA DE
APRESENTAÇÃO

PERÍODO DE
APURAÇÃO

- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 414/08

- INSS - Contribuinte Individual / Segurado Facultativo
- GIA - IE Final 0 e 1
- ICMS - Diferencial de Alíquotas - Operações Interestaduais
Destinadas a Não Contribuintes - EC 87/2015
- ICMS Normal (CPR 1150)
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 6

16/08

- GIA - IE Final 2, 3 e 4
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 717/08 Julho de 2021

Julho de 2021

Julho de 2021

- GIA - IE Final 5, 6 e 7
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 818/08 Julho de 2021

20/08

Julho de 202119/08
- COFINS - Instituições Financeiras e Equiparadas
- DAS - Simples Nacional
- DASMEI - Microempreendedor Individual (MEI)
- DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
- INSS - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (Desoneração    
 da Folha)
- INSS - Cooperados
- INSS - Darf Único
- INSS - Folha de Pagamento
- INSS - Parcelamento Especial (PAES) - Lei nº 10.684/2003
- INSS - Retenção sobre Nota Fiscal
- IRPJ / CSLL / PIS / COFINS - Regime Especial de Pagamento Unificado
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- PGDAS-D - Programa Gerador do Documentos de Arrecadação do Simples
Nacional - Declaratório
- PIS - Instituições Financeiras e Equiparadas
- PIS / COFINS / CSLL - Retenção na Fonte
- ICMS Substituição Tributária - Produtos Diversos (CPR 1200)
- ICMS Normal (CPR 1200)
- Escrituração Fiscal Digital (EFD)

Julho de 2021

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

- Censo Anual de Capitais Estrangeiros no Pais
- Nota Fiscal Paulista - REDF - IE Final 5
- Sintegra - Arquivo Magnético

15/08 Julho de 2021
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OBRIGAÇÃO DATA DE
APRESENTAÇÃO

PERÍODO DE
APURAÇÃO

- COFINS - Faturamento
- IOF - Crédito
- IPI - Produtos em Geral
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
- PIS - Faturamento / Folha de Pagamento
- ICMS Normal (CPR 1250)

25/08 Julho de 2021

- Declaração de Substituição Tributária , Diferencial de
Alíquotas e Antecipação (DeSTDA)30/08 Julho de 2021

31/08 Julho de 2021
- CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro  Líquido (Mensal)
- CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro  Líquido
(Trimestral - 2ª Quota)
Contribuição Sindical dos Empregados
- DME - Declaração e Operações Liquidadas com Moeda em
Espécie
- INSS - Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional
- IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Carnê Leão
- IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Declaração de
Ajuste Anual (4ª Quota)
- IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física - Declaração de
Ajuste Anual (5ª Quota)
- IRPJ - Impostos de Renda Pessoa Jurídica  (Mensal)
- IRPJ - Impostos de Renda Pessoa Jurídica - Simples
Nacional - Ganho de Capital
- IRPJ - Impostos de Renda Pessoa Jurídica  (Trimestral - 2ª
Quota)
- IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Fundos de
Investimentos Imobiliários
Parcelamentos
- ICMS - Antecipação Simples Nacional
- ICMS - Diferencial de Aliquotas Simples Nacional
- ICMS - Diferimento Simples Nacional
- ICMS ST - Simples Nacional
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