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Parabéns!

Você acaba de baixar um material rico, elaborado por es-
pecialistas, com o objetivo de apontar soluções que tragam 
mais comodidade e facilidade para a rotina do seu negócio 
digital.

Sendo assim, leia cada linha do nosso e-book com atenção 
e busque aplicar o conhecimento aqui sintetizado no dia a 
dia do seu negócio.
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Se você é um empreendedor digital, saiba que não está sozinho nesse 
novo mundo de negócios que não para de crescer.

As oportunidades são inúmeras, e existe espaço para todo mundo 
que quer entregar um ótimo serviço, mas assim como os benefícios 
são incontáveis, existem também suas obrigações, e esse fator nem 
sempre o empreendedor digital está pronto para resolver com facili-
dade.

Claro que isso ocorre por con-
ta da complexidade fiscal, con-
tábil e financeira que costuma 
aparecer nas operações da ro-
tina de trabalho.

A questão é que se elas não fo-
rem realizadas conforme a lei 
exige, algumas preocupações e 
problemas podem surgir, mas 
existe solução para isso.

Então, se você tem interesse 
em entender melhor sobre o 
assunto e quer saber como o 
nosso trabalho pode te ajudar 
nesse momento, basta seguir a 
sua leitura. Vamos lá?
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O que é uma 
contabilidade para 
negócios digitais?
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Bom, se você decidiu abrir o próprio negócio focando nas oportuni-
dades do meio digital, essa é a sua oportunidade de entender o que 
uma contabilidade especializada no segmento deve fazer para facilitar 
a sua rotina.

E isso é necessário por conta da falta de conhecimento verdadeiro so-
bre quais são as obrigações fiscais e contábeis que um negócio digital 
possui, o que pode render multas, irregularidades e imprevistos que 
nós temos certeza que você gostaria de evitar.

Além de que, com a presença de uma contabilidade especializada 
será muito mais fácil ter domínio dos números financeiros, relatórios e 
informações importantes do seu negócio para que seja feita uma ges-
tão responsável dos recursos e auxilie na evolução do negócio.

E agora você deve estar se perguntando: “Mas, na prática, o que uma 
contabilidade especializada em negócios digitais pode fazer por mim?”

Várias atividades são de responsabilidade da sua contabilidade, como:

O registro das transações financeiras, ou seja, toda e qualquer 
entrada ou saída de dinheiro deve ser registrada e constar no 
relatório financeiro; assim, é mais fácil manter as finanças orga-
nizadas e saber exatamente para onde o dinheiro está indo e de 
onde ele vem. Dessa forma, você pode ter a tranquilidade de ter 
uma finança organizada;
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Criação de relatórios, que são documentos de extrema impor-
tância para a gestão e organização financeira. Isso se dá porque, 
com dados claros e organizados, é muito mais fácil entender 
qual é a atual situação econômica, patrimonial e financeira da 
sua empresa e, assim, realizar uma tomada de decisão mais pre-
cisa, com a menor margem de erro possível;

Realizar análise dos dados, pois, como a rotina de um empre-
endedor digital está bem longe de ser tranquila, a interpretação 
dos dados financeiros será essencial para tomar decisões e evi-
tar gastos desnecessários;

Realização dos cálculos e administração dos tributos da empre-
sa. Que os impostos não são nada simples todo mundo sabe, 
mas a falta de cuidado no trato dos tributos pode render multas 
e proibições que vão atrapalhar o seu negócio digital; por isso, 
ter especialistas cuidando disso é muito importante. Além disso, 
cada segmento tem suas obrigações, e pagar impostos precisa 
de uma análise e estudo corretos para que não ocorram exces-
sos que prejudiquem o seu financeiro.
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O que uma contabilidade 
para negócios digitais 
pode fazer por você?
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A partir do momento em que você decide ser um empre-
endedor digital, uma série de possibilidades aparecem 
para você, portanto é importante identificar qual será a 
melhor escolha a ser feita, e vamos te mostrar a seguir:

Abertura de empresas: se você decidir trabalhar no mercado digital, 
não vai precisar abrir uma empresa, mas existem limites para Pessoa 
Física na maioria das plataformas e isso pode acabar atrapalhando 
seu rendimento e lucratividade.

Já na abertura de empresa (ou seja, você se torna uma Pessoa Jurídi-
ca), você deve escolher entre os três tipos de regime tributário que 
estão disponíveis. É importante destacar que, com esse modelo de 
trabalho, você não encontra limites de saque, por exemplo.

l Simples Nacional: alíquota de 6% a 33%.
l Lucro Presumido: alíquota de 13,33% a 16,33%.
l Lucro Real (inclui apenas quem possui faturamento maior que R$ 
78 milhões no ano): dispõe de taxas de 1,65% para o PIS, 7,60% para 
a COFINS, 15% para o IRPJ, 9% para a CSLL, e existe um adicional de 
10% que ocorre sobre o lucro trimestral, caso seja maior que R$ 60 
mil.

Para identificar qual a melhor escolha para a sua empresa, será im-
portante contar com uma contabilidade que saiba apontar as vanta-
gens, obrigações e o que você deve fazer para evitar problemas finan-
ceiros e fiscais.
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Pessoa Física: nesse modelo, o em-
preendedor digital fica isento de im-
postos quando seus ganhos não ul-
trapassam a margem de R$ 1.903,99 
ao mês. Se prestar serviços para 
uma outra Pessoa Física, ou acabar 
recebendo rendimentos do exterior, 
precisa pagar seus impostos men-
salmente, por meio do carnê-leão. Já 
a taxa de impostos varia entre 7,5% 
e 27,5%, além da taxa do INSS de 
20%, por ser autônomo.

Até aqui, é bastante complexo, não 
é? Por isso é tão importante contar 
com especialistas para te auxiliar, 
pois essa é apenas a base de todas 
as obrigações contábeis e fiscais que 
você terá.

A partir daí, é o momento de realizar 
o seu planejamento tributário. 

Nós moramos em um país que pos-
sui uma carga tributária extrema-
mente complexa e apenas um desli-
ze pode custar caro; por isso existe 
o planejamento, que promove a di-
minuição da carga de impostos de 
forma legal e simples.
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Como nós, da Office Cont, 
vamos ajudar você, 
empreendedor digital, a 
cuidar da sua contabilidade?
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Nossa equipe está preparada para atender a você de forma humani-
zada e pessoal, principalmente porque sabemos muito bem que a de-
cisão de se tornar um empreendedor digital pode ser a possibilidade 
de realizar sonhos.

Além disso, prezamos uma comunicação clara e de fácil compreensão 
com o nosso cliente para que ele tenha o poder de tomar as suas de-
cisões com uma base de informação correta, promovendo mais segu-
rança no financeiro do seu negócio digital e, consequentemente, con-
quistando o bem-estar financeiro dele.

Incrível, não é?

Se ficou interessado e quer saber mais como o nosso trabalho funcio-
na, basta entrar em contato conosco e agendar uma conversa para 
melhor atendermos a você.

WhatsApp: (86) 9990-7866
Telefone: (86) 3223-9664

Contato


