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Inicialmente, precisamos te dar 
os parabéns.

Você está tendo acesso a 
um conteúdo de qualidade, 
desenvolvido por profissionais 
altamente capacitados.

Ele é fruto de anos de 
experiência e voltado para que 
você possa fazer as melhores 
escolhas para sua empresa - 
que não se trata apenas de um 
negócio, mas também envolve 
sonhos, sejam seus, como gestor, 
e de todos os que nela estão 
envolvidos.

Dessa forma, leia o nosso e-book 
até o final e se lembre que é 
praticando o conhecimento 
adquirido que você poderá 
colher os frutos de seus 
benefícios.
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Estar à frente de qualquer negócio é um 
grande desafio.

Isso porque são vários os pontos que 
precisam ter atenção: é necessário ter 
atenção às constantes mudanças que 
acontecem no mercado e não perder de 
vista aspectos internos da empresa.

E isso também vale para empresas 
prestadoras de serviços.

São negócios que possuem características 
próprias e isso também vale para os 
problemas que precisam enfrentar.

No entanto, existem maneiras que vão te 
ajudar a lidar com essas dificuldades, além 
de permitir que você possa ter melhores 
resultados e alcançar suas metas com mais 
facilidade.

Nessa perspectiva, uma dessas maneiras 
é contar com um profissional contador 
especializado no ramo de atividade da sua 
empresa, assunto que vamos discutir ao 
longo do nosso material.
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Atualmente, vivemos uma época bastante incerta.

Se antes essa já era uma realidade comum, agora 
as medidas adotadas para combater o covid-19 têm 
prejudicado muitos empresários.

E isso está acontecendo mesmo com os benefícios 
concedidos pelo Governo Federal para diminuir os 
impactos financeiros, como postergação do pagamento 
de impostos e flexibilização dos contratos de salários.

Em boa parte das vezes, empresas prestadoras de 
serviços são muito penalizadas.

Isso porque muitas delas, no exercício de suas atividades, 
precisam da presença física do cliente, como acontece 
em clínicas estéticas, clínicas médicas, espaços de 
fisioterapia, empresas que prestam manutenção em ar-
condicionados, dentre outros.

Sendo assim, as medidas de distanciamento 
social e decretos determinando o fechamento de 
estabelecimentos contribuíram para redução do 
faturamento de boa parte delas.

O CONTEXTO DO MERCADO 
BRASILEIRO

Em contrapartida, apesar dos incentivos disponibilizados 
pelo Estado, muitas obrigações ainda precisam ser 
atendidas, e sobre elas vamos conversar um pouco nos 
próximos tópicos.
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Você que é empresário dessa área, sabe 
que existem várias burocracias que precisa 
cumprir.

Quando elas não são cumpridas da forma 
adequada, isso deixa seu empreendimento 
exposto a juros, a multas e a várias outras 
penalidades.

Entender quais são elas vai te ajudar a 
obedecê-las.

Nesse contexto, para tornar o entendimento 
mais fácil, vamos falar sobre algumas delas 
nas próximas linhas.

Quais as principais obrigações que uma 
empresa prestadora de serviços precisa atender?
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É bem sabido que o registro de um estabelecimento é 
fundamental para que ele possa desenvolver suas atividades de 
forma tranquila e sem receio de surpresas desagradáveis por parte 
do fisco.

Dessa maneira, um dos pontos importantes que precisam ser 
considerados ao iniciar qualquer negócio é a legalização do 
empreendimento.

Esse é um momento que costuma gerar dúvidas junto aos 
gestores, devido à quantidade de burocracia que precisa ser 
atendida para que tudo aconteça da maneira correta.

Isso porque você precisará saber em quais órgãos deverá 
providenciar o registro, quais formulários deverá preencher, os 
prazos que deverá atender, quais informações são mais adequadas 
para informar nesse momento, principalmente tendo como base o 
futuro da sua empresa.

As demandas não param por aqui: é importante sempre 
acompanhar e buscar garantir que sua empresa esteja com 
cadastro regular nos órgãos necessários.

Ou seja, caso sócios entrem ou saiam, caso a empresa mude 
de endereço, passe a explorar outra atividade de prestação de 
serviços, dentre outras alterações, é fundamental adotar os 
procedimentos necessários para que o cadastro da sua empresa 
esteja regular junto aos órgãos públicos.LE
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LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Outro ponto que deixa muitos gestores 
preocupados diz respeito à legislação tributária.

Isso porque as leis do nosso país que regulam 
esse setor são muito complexas.

Como se isso não bastasse, elas mudam com 
muita frequência, tornando a obrigação tributária 
muito pesada para ser suportada por empresas.

Ou seja, empreendimentos precisam arcar com 
uma pesada carga tributária.

Então, para que a gente seja mais específico, 
é importante trazer que, ao começar seu 
empreendimento, inicialmente, você terá que 
optar pela forma como seus impostos deverão ser 
apurados:

l Simples Nacional;                                                                      
l Lucro Presumido;                                                                              
l Lucro Real.



Contabilidade para prestadores de serviços 9

Cada um deles traz regras distintas sobre como os 
tributos devem ser recolhidos.

Por exemplo, o Simples Nacional é um regime que busca 
beneficiar microempresas e empresas pequenas.

Dentre suas vantagens, temos que, na maior parte das 
situações, ele permite o pagamento de menores valores 
de impostos, se comparado aos demais.

Todavia, nem todas empresas podem optar por ele, 
haja vista que o limite máximo de faturamento no ano-
calendário anterior deverá ser de até R$ 4,8 milhões 
de reais e ainda existem várias restrições relativas ao 
ramo de atividade exercido, à composição do quadro 
societário, dentre outros aspectos.

Mas, retornando à parte da complexidade, nem sempre 
essa modalidade será, de fato, a melhor opção para o seu 
negócio.

Para que se tenha mais certeza quanto a esse assunto, 
deve-se fazer o planejamento tributário.

Ele consiste em um estudo que projeta o faturamento 
da empresa para os próximos anos, levando em 
consideração o comportamento nos períodos anteriores 
do mercado e do negócio.

A partir daí, é feita uma análise de qual das três 
modalidades representa menores gastos com 
impostos para o negócio.

Sua proposta é fazer isso em total conformidade 
com a lei, por conta disso, é essencial que tal 
análise seja realizada por quem tem profundo 
conhecimento de especificações da sua empresa, 
do mercado e das nossas leis tributárias e 
empresariais.

Ainda tratando-se de tributos, outras obrigações 
que preocupam gestores são as chamadas 
“obrigações acessórias”.

Tratam-se daquelas que se ligam de forma indireta 
ao pagamento de tributos, como, por exemplo, a 
emissão de notas fiscais e envio de declarações.

Seu não cumprimento pode trazer consequências 
à sua empresa - o pagamento de multas é apenas 
uma delas.
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Outras obrigações que sua empresa prestadora de 
serviços precisa atender são aquelas relacionadas à 
legislação previdenciária e trabalhista.

Dessa forma, registrar seu colaborador da maneira 
adequada, enviar declarações relativas aos seus 
funcionários, calcular - e pagar - sua folha de 
pagamento da forma correta e em dia são apenas 
alguns pontos que seu empreendimento deve se 
responsabilizar.

E isso também não costuma ser uma tarefa fácil.

Prova disso é que existem várias normas as 
quais devem ser conhecidas e seguidas, como, 
por exemplo, a Constituição Federal de 1988, 
Consolidação das Leis do Trabalho e convenções 
coletivas de cada grupo profissional.

Deslizes quanto a esse aspecto poderão fazer com 
que sua empresa seja autuada, pague multas e 
tenha que responder até mesmo a processos. 

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E 
TRABALHISTA
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SAIBA O QUE REALMENTE FAZ UM 
CONTADOR
Existe um profissional que vai te ajudar no cumprimento 
de todas essas obrigações e a atender a essas 
burocracias. Aqui, estamos falando do contador.

Isso porque ele é o profissional cujo objeto de trabalho 
é o patrimônio, por conta disso, precisa ter o domínio 
adequado de informações sobre como fazer com que 
propriedades operem de forma legal.

Por conta da sua importância, é obrigatório para a 
maioria das empresas contar com o apoio de um 
contador, já que ele será o responsável por:

l Calcular impostos;                                                                            
l Enviar declarações;                                                                                
l Elaborar demonstrativos e relatórios que informem 
a posição patrimonial e financeira do empreendimento;                                                                                          
l Dar o suporte necessário para que o estabelecimento 
esteja em dia com obrigações trabalhistas e 
previdenciárias.

Ou seja, o trabalho dele permite que seu 
empreendimento tenha um bom relacionamento junto 
ao Estado.
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Compreenda como ele ajuda na gestão de uma 
empresa prestadora de serviço
Não é apenas nesses pontos citados acima que o 
trabalho de uma contabilidade é importante para sua 
empresa de prestação de serviços.

É possível afirmar isso sobretudo porque uma das 
atividades desse profissional é classificar e agrupar em 
relatórios todas as movimentações que, de alguma 
maneira, tiveram impacto no patrimônio do seu negócio.

Por conta disso, ele possui informações importantes 
sobre de onde está vindo e para onde está sendo 
direcionado o dinheiro que transita na sua empresa.

De posse dessas informações, você consegue identificar 
situações em que é possível enxugar custos e encontrar 
oportunidades que merecem receber maiores 
investimentos.

Sem contar que, devido ao contato próximo com outros 
empreendimentos como o seu, fica muito mais fácil 
atuar como um conselheiro, dando sugestões que 
possam contribuir para que você decida com maiores 
níveis de acertos.

Ou seja, com a ajuda de um contador, você consegue 
usar os recursos do seu negócio da maneira 
apropriada e de acordo com seus objetivos.
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Entenda por que 
você precisa 
contar com uma 
contabilidade 
especializada 
para cuidar do 
patrimônio da 
sua 
empresa 
prestadora de 
serviços

Em primeira análise, quanto mais especializada for a contabilidade 
com a qual sua empresa conta, melhores são os resultados que você 
poderá obter.

Isso é verdade porque, devido à existência de uma vivência mais 
estreita com entidades que têm uma dinâmica similar à sua, é 
possível ter uma ideia mais próxima da realidade sobre como suas 
escolhas irão repercutir na sua empresa.

Esse aspecto também permite encontrar com mais rapidez soluções 
a problemas que seu estabelecimento possa estar enfrentando 
- além de descomplicar os processos que vão contribuir para a 
conformidade legal de sua empresa.
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Valoweb Contabilidade: a parceira que sua 
contabilidade prestadora de serviços 
precisa para otimizar seus resultados

Nesse contexto, nós, da Valoweb Contabilidade, somos a opção perfeita para ajudar sua empresa 
prestadora de serviços a ficar nos - ou voltar para os - trilhos.

Isso porque temos experiência em negócios do seu segmento e contamos com uma equipe 
altamente preparada e que busca, em cada tarefa, encontrar e apresentar soluções que possam te 
ajudar a reduzir custos e aumentar a lucratividade do seu negócio.

Trabalhamos em prol do crescimento e sucesso de cada um de nossos clientes.

Quer mais detalhes sobre como, na prática, será vantajoso para sua empresa contar com o nosso 
apoio?

Se sim, vamos bater um papo sobre isso!

Nossa equipe te aguarda para que possamos, juntos, encontrar as melhores alternativas para o 
desenvolvimento do seu empreendimento, combinado?
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(17) 3214-4400 / (17) 99745-1814

valoweb@valoweb.com.br

Endereço: Rua Francisco Ignácio de 
Carvalho, n 370, Vila Santa Cruz, São José, 
São Paulo. CEP 15.014-090
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