Departamento Contabilidade

Preciﬁcação de Empresas - O que é e para que serve EBITDA?
Saiba um pouco mais sobre este importante parâmetro utilizado em operações de preciﬁcação de empresas.
Uma das siglas mais ouvidas em operações de preciﬁcação de empresas (valuation) é o chamado EBITDA. Uma empresa pode
necessitar ser avaliada por inúmeras razões como por exemplo:
1. Operações de M&A (fusões e aquisições)
2. IPO (abertura de capital)
3. Dissolução parcial em razão de saída de sócio.

Tabelas, Indicadores e Avisos

IPC (IEPE)

5,32

Nacional

R$ 1.045,00

INPC (IBGE)

4,77

Regional

R$ 1.237,15*

IPC (FIPE/USP)

5,41

Regional

R$ 1.265,63*

IGP-DI (FGV)

22,12

Regional

R$ 1.294,34*

IGP-M (FGV)

20,93

Regional

R$ 1.346,46*

IPCA (IBGE)

3,92

Regional

R$ 1.567,81*

Média INPC (IBGE) e IGP-DI (FGV)

E, embora haja diversas formas de se fazer a preciﬁcação de empresas, o EBITDA é um dos parâmetros mais relevantes para tais
operações. A sigla signiﬁca "earnings before interest, taxes, depreciation and amortization" ou em tradução livre, lucros antes
dos juros, impostos, depreciação e amortização. Entre nós, é também conhecido como LAJIDA.
Em outras palavras, o EBITDA é o lucro operacional da empresa, livre de qualquer elemento "não operacional", quais sejam os
tributos, juros, amortização e depreciação,

13,45

Contribuições ao INSS
Parc. a
Deduzir

%

Salário de Contribuição

7,50

R$ 142,80

De R$ 1.045,00 a R$ 2.089,60

9,00

R$ 354,80

De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40

12,00

De R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06

14,00

-

De R$1.903,99 a R$2.826,65

7,5

De R$2.826,66 a R$3.751,05

15

De R$3.751,06 a R$ 4.664,68

22,5

R$ 636,13

Acima de R$4.664.68

27,5

R$ 869,36

Fonte: Jornal do Comércio, 18/12/2020

Fonte: Jornal do Comércio, 18/11/2020

Salário Família
Até R$ 1.425,56

A importância do parâmetro

Exemplo da sua aplicação
Imagine-se, por exemplo, que determinada empresa deva ser comparada a uma empresa estrangeira, para ﬁns de apuração de
seu valor relativo. Ocorre que a tributação no Brasil e em outros países, assim como os custos de ﬁnanciamento/alavancagem
são completamente diferentes de um país para o outro. Mas se utilizarmos o EBITDA para ﬁns comparativos teremos um dado
mais limpo e que, de fato, mostra o potencial de geração de caixa da empresa e a sua eﬁciência na geração de dinheiro com seus
ativos operacionais.
Através do EBITDA é, inclusive, possível avaliar o valor total uma empresa, com uso do método avaliativo "Múltiplos por EBITDA"
no qual o valor do EBITDA é multiplicado por "X" vezes, levando em consideração o preço médio de outras empresas similares,
a conjuntura econômica, o desempenho do setor no qual a empresa está inserida, dentre outros fatores.
Por ﬁm, importante anotar que, embora o EBITDA seja um elemento avaliativo poderoso, está sujeito a distorções dependendo
da situação contábil / ﬁnanceira da empresa, razão pela qual sua utilização sempre deve se dar em conjunto com outros
métodos avaliativos como o fluxo de caixa descontado e o balanço de determinação.
Fonte: https://migalhas.uol.com.br/depeso/337146/preciﬁcacao-de-empresas---o-que-e-e-para-que-serve-o-ebitda
Texto: Mônia Antunes
Departamento Contabilidade

R$ 48,62

Acima de R$1.425,57 não tem direito

Esse parâmetro é fundamental para se analisar se a atividade ﬁm da empresa é de fato competitiva, permitindo também
comparar sua variação ao longo de um determinado período e, com isso, compreender se a empresa tem melhorado ou não sua
eﬁciência produtiva.
Isso porque, como o EBITDA não é "contaminado" por dados ﬁnanceiros e ﬁscais, sua análise mostra de forma "limpa" os
resultados operacionais de caixa que, em última análise, representam o "core" de uma empresa.

%

Até R$ 1.045,00

Isento

Até R$ 1.903,98

Os estabelecimentos que possuem mais de
10 empregados estão obrigados à
marcação de ponto. Poderá ser feita
mecanicamente, pelo uso de relógio ponto,
eletronicamente, por computador ou
manualmente.
Lembrando que de acordo com a Portaria
MTE 2.686/2011, para as empresas que
utiizavam ponto eletrônico, devem se
adequar às novas orientações e aparelho.
Orientamos também às empresas com
menos de 10 funcionários que façam a
marcação de ponto, para uso em eventuais
litígios trabalhistas.

Fonte: Jornal do Comércio,
18/12/2020

Tabela Progressiva IRPF
Base de Cálculo em R$

Cartão Ponto

*(Cada faixa atende
categorias específicas)

Válido para imóveis residenciais e não residenciais com período anual.
Os índices desta tabela mostram o acumulado de 12 meses.
Fonte: Jornal do Comércio, 18/12/2020

4. Dissolução total por encerramento das operações
5. Penhoras decorrentes de processos judiciais

Salário Mínimo

Aluguel (indicador Novembro/2020)

Fonte: Jornal do Comércio, 18/12/2020

Obrigações com Vencimento no mês de Janeiro / 2021
Empresas optantes pelo
Lucro Real ou Lucro Presumido

Empresas optantes pelo
Simples Nacional
Venc.

Data
Limite

2

2

Honorários

5º dia útil

4

Salários

7

7

FGTS

7

7

15

15

Venc.

Data
Limite

2

2

Honorários

5º dia útil

4

Salários

7

7

FGTS

7

7

Carne INSS Dom. IRRF Dom.

Carne INSS Dom. IRRF Dom.

9

11

ICMS Substituição Tributária

INSS - Contribuinte Individual/
Segurado Facultativo

12

12

ICMS Próprio - Comércio

12

12

ICMS Próprio - Industrial

Discriminação

19

19

Contribuições Retidas na Fonte
(CRF) - 4,65%

20

18

FUNRURAL

20

18

INSS/DCTF WEB/13º

20

18

2ª Parcela 13º Integral

20

20

ISS - Retido Carazinho

20

21

Simples Nacional

Discriminação

15

15

20

20

INSS - Contribuinte Individual/
Segurado Facultativo
Contribuições Retidas na Fonte
(CRF) - 4,65%

20

20

IRRF - Sobre Aluguel e sobre
Serviços Prestados

20

20

FUNRURAL

20

20

PIS e COFINS - Entidades
Financeiras e Equiparadas

20

20

INSS/DCTF WEB

20

20

ISS - Retido Carazinho

25

25

IPI

25

25

PIS e COFINS

23

25

ICMS - Diferencial de Alíquotas

25

25

PIS - Faturamento / Folha de
Pagamento

25

25

Parcelamento ICMS

25

25

Parcelamento ICMS

31

29

CSLL e IRPJ Mensal

31

29

CSLL e IRPJ Quotas - Trimestral

29

29

Contribuição Sindical Patronal

31

29

Parc. federais em geral

31

29

Parc. Simples Nacional

31

29

Parc. federais em geral

Portal Sollução

www.sollucao.net
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Pesquisa de Satisfação 2020
Prezados:

A pesquisa de satisfação tem por objetivo avaliar a opinião dos nossos clientes sobre
os serviços e atendimento prestado pela Sollução. Aqui a pesquisa é aplicada desde 2014,
como parte do planejamento estratégico e passou a ser um termômetro para a avaliação do
resultado das mudanças.

Nf’s Emitidas por Optantes
pelo Simples
As notas ﬁscais emitidas pelas Empresas
de Pequeno Porte e Microempresas não
deverão conter destaque de ISS e/ou IPI.
Deve constar na nota a seguinte
informação:
I - Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito ﬁscal de ISS
e/ou IPI.

ICMS no Simples Nacional
A empresa vendedora optante pelo Simples
Nacional pode gerar crédito para empresa
compradora não optante, desde que emita
documento ﬁscal com destaque do ICMS,
consignado no campo destinado às
informações complementares ou, em sua
falta, no corpo do documento, a expressão:
"Permite o aproveitamento do crédito de
ICMS no valor de R$...; Correspondente à
alíquota de ..., nos termos do Art. 23 da LC
º 123."

Avisos importantes
Departamento Pessoal
As informações deverão ocorrer nos prazos
abaixo descritos:
- Admissões: 2 dias antes do funcionários
iniciar suas atividades na empresa, munido
dos documentos necessários e atestado
admissional;
- Reajuste de salário: No dia que ocorrer;
- Alteração de função: No dia que ocorrer,
juntamente com o atestado de alteração de
função;
- Atestado de afastamento: Informar no
portal em 24 horas do afastamento;
- Solicitação de rescisões: No dia que
ocorrer;
- Solicitação de férias: 30 dias antes de
iniciar as férias do funcionário;
- Cartões ponto e listagens extras: Até o dia
02 do mês subsequente.

Clientes da Sollução têm disponível o Portal no
site www.sollucao.net, no qual é possível
acessar diversas informações e solicitar vários
serviços online à Sollução.

Política da Qualidade:

A Sollução, reconhece o Sistema de Gestão da Qualidade como principal ferramenta para o monitoramento dos
processos na produção de informações contábeis úteis, objetivando a melhoria constante, o desenvolvimento dos
colaboradores e consequentemente a satisfação de seus clientes.

Iniciamos nosso informativo
deste mês com um espaço
especial, onde divulgamos o
resultado da nossa Pesquisa de
Satisfação, feita junto aos
nossos clientes. Também apresentamos alguns comentários
que espontâneamente foram
deixados pelo clientes entrevistados.
Já no artigo do Departamento
Contabilidade,
saiba
mais
referente à preciﬁcação de
empresas, o EBITDA, em um
artigo esclarecedor.
Na sequência, o Departamento
Fiscal discorre sobre Término
de benefícios ﬁscais estado do
RS e prorrogação alíquota
ICMS.
O Departamento Pessoal utiliza
o seu espaço para esplanar
acerca da Contribuição Sindical
Patronal.

Clóvis da Rocha

Diretor

A Sollução Contabilidade
sempre preocupada com o
meio ambiente, adota
medidas para fortalecer a
natureza, uma delas é a
utilização de papel
reciclável para o
informativo.

Durante o mês de novembro, através do Portal Sollução, todos nossos clientes foram
convidados a avaliar a percepção da qualidade do serviço oferecido. Os entrevistados qualiﬁcaram cada setor - Contabilidade, Fiscal, Pessoal e Registro - dentro de 7 atributos.
Apresentamos abaixo os resultados:

Atendimento
Telefônico

9,8
Precisão na
execução do
serviço

9,6
9,3

Conﬁabilidade

9,8

9,6

Atendimento
por
e-mail

Atendimento
dos
Prazos

9,5
9,3

Média ﬁnal
da Avaliação
Geral da Empresa

CRC/RS006664/O-4
CNPJ: 11.468.382/0001-07
Avenida Flores da Cunha, 2455, Conj. 01
Centro - Carazinho/RS - 99500-000
54 3331.1225
sollucao.net

Retorno
das
Solicitações

Atendimento
Segunda a Sexta-Feira
8h às 12h - 13h30min às
18h15min

Especial

Departamento Fiscal

Departamento Pessoal

Pesquisa de Satisfação 2020

Término de benefícios ﬁscais estado do RS e prorrogação alíquota ICMS

Contribuição Sindical Patronal

Entre as mensagens deixadas por assistidos na pesquisa de satisfação estão declarações como:

Ao ﬁnal deste ano de 2020, se encerram vários benefícios ﬁscais de ICMS, a partir de 2021 as empresas do RS irão pagar mais impostos,
caso estes benefícios não sejam prorrogados, e também caso seja prorrogado a manutenção das alíquotas majoradas, para os
próximos 4 anos serão mantidas as alíquotas conforme última coluna da planilha abaixo.

A contribuição sindical, também conhecida como “imposto sindical”, está regulamentada nos artigos 578 a 591 da CLT,
sendo que consistia em parcela de recolhimento obrigatório a todos os participantes de categorias econômicas.

Caso sejam publicados os decretos referente as prorrogações, informaremos sobre as mesmas.

A referida contribuição independia de ﬁliação ou associação sindical, devendo ser recolhida em favor do sindicato representativo da categoria ou, inexistindo este, em favor da federação correspondente à categoria econômica.

Empresa comprometida em
solucionar os problemas dos
clientes. com a tecnologia
empregada e com um futuro
promissor na geração de
informação, estamos muitos
satisfeitos com o trabalho oferecido.

Agradeço sempre ao pronto
atendimento de todas as meninas
que sempre falo. Tanto por telefone
quanto e-mail, sempre me atendem
no prazo e tiram minhas dúvidas.
Equipe mil que merece todo meu
respeito e admiração. Obrigada por
tudo sempre.

PRORROGAÇÃO ALÍQUOTAS MAJORADAS DE ICMS
Foi encaminhado pelo Executivo Estadual à Assembleia Legislativa um projeto que prevê a prorrogação das alíquotas majoradas por
mais 4 anos, ou seja, até 2024. Desta forma se for aprovado as alíquotas para os próximos anos vai seguir a tabela abaixo.

Por interpretação do artigo 511 da CLT, o enquadramento sindical da empresa se dá pelo simples exercício de atividade
econômica idêntica, similar ou conexa ao de outras empresas, independentemente de qualquer manifestação da vontade ou
de formalização perante a entidade sindical respectiva, ou ainda de possuir empregados.

ALÍQUOTAS NOMINAIS DE ICMS
Alíquota até 2015
e a partir de 2021

Mercadoria/Serviços Seletivos

Alíquota de
de 01/04/2016
a 31/12/2020

Combustíveis

As demandas sempre atendidas
com agilidade , todas as duvidas
sanadas com clareza e quando não
tem uma resposta imediata buscam
a informação e retornam com
rapidez. Continuem assim!

Empresa cada ano melhor. Nota 10.
Indico sempre para quem me pede
uma empresa para entregar sua
contabilidade geral.

Gasolina

25%

30%

Óleo diesel

12%

12%

GLP e Gás de cozinha

12%

12%

Álcool Hidratado

25%

30%

Comunicação
Telefonia ﬁxa e móvel

25%

30%

Cerveja, chope

25%

27%

Refrigerante

18%

20%

Bebidas

Continuem caprichando no
atendimento das solicitações.
Parabéns a todos e boas festas.

Empresa exemplar na atividade.
Méritos, na presteza, atendimento
geral, dinamica.

Empresa com funcionários muito
qualiﬁcados, eﬁciência grande,
atendimento personalizado, com
certeza indicaria para outras
empresas. Tecnologia da
informação muito grande, estão
todos de parabéns

Empresa muito bem preparada e
parceira do cliente

Com o advento da Reforma Trabalhista - Lei n° 13.467/2017, o caráter impositivo da contribuição sindical patronal deixou
de existir, sendo hoje considerado como facultativo pelos empregadores.

Energia Elétrica
Residencial, até 50kW

12%

12%

Residencial, acima de 50kW

25%

30%

Comercial

25%

30%

Industrial

17%

18%

Rural

12%

12%

Seguem alguns exemplos de produtos que
deixarão de ter alguns benefícios como
isenção e base reduzida de ICMS.

Sendo assim, toda empresa que exerce uma determinada atividade econômica, com ou sem empregados, deverá integrar
automaticamente a categoria econômica correspondente àqueles que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas.

ISENÇÃO E BASE REDUZIDA DENTRO DO
ESTADO

Assim, o enquadramento sindical se dará de acordo com a atividade preponderante da empresa.

ISENÇÃO DE ICMS
DENTRO DO ESTADO

Prazo para Recolhimento

SOBRE

FRETES

IX - de transporte intermunicipal de cargas,
no período de 1° de janeiro a 31 de
dezembro de 2020, realizadas a
contribuinte inscrito no CGC/TE, que
tenham início e término no território deste
Estado;
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS
- inseticidas, fungicidas, formicidas,
herbicidas,
parasiticidas,
germicidas,
acaricidas,
nematicidas,
raticidas,
desfolhantes, dessecantes, espalhantes,
adesivos, estimuladores e inibidores de
crescimento (reguladores), vacinas, soros
e medicamentos, produzidos para uso na
agricultura e na pecuária, inclusive
inoculantes, vedada a sua aplicação
quando dada ao produto destinação
diversa;

RAÇÕES PARA ANIMAIS
- rações para animais, concentrados, suplementos, aditivos, premix ou núcleo, fabricados pelas respectivas indústrias devidamente
registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Conforme antiga previsão do artigo 587 da CLT, a contribuição sindical patronal é recolhida no mês de janeiro de cada ano.
Portanto, as empresas que optarem pelo recolhimento, o devem efetuar dentro do referido prazo.
A guia para o devido recolhimento da contribuição Sindical Patronal será fornecida pela entidade sindical, porém, na ausência desta, será utilizada a GRCSU (Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana).
Do valor
O valor da contribuição sindical patronal será calculado proporcionalmente ao capital social da empresa, corretamente
registrado nas Juntas Comerciais ou órgãos equivalentes, e através da aplicação de alíquotas, conforme a tabela progressiva estabelecida no artigo 580, inciso III, da CLT, devendo ser considerada as tabelas atualizadas junto aos seus sindicatos
representativos, quando as empresas optarem pelo recolhimento da contribuição sindical patronal.
PRAZO PRESCRICIONAL
É importante mencionar que a contribuição sindical patronal passou a ser facultativa a partir de 11.11.2017, data em que
entrou em vigor a Lei n° 13.467/2017 (Reforma Trabalhista)
Dessa forma, as contribuições sindicais patronais anteriores à publicação da nova legislação continuam sendo devidas, e
possuem prazo prescricional de cinco anos, conforme determina o artigo 174 do CTN - Código Tributário Nacional.

SEMENTES

DA VEDAÇÃO DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA

-semente genética, semente básica, semente certiﬁcada de primeira geração - C1, semente certiﬁcada de segunda geração - C2,
semente não certiﬁcada de primeira geração - S1 e semente não certiﬁcada de segunda geração - S2, destinadas à semeadura, desde
que produzidas sob controle de entidades certiﬁcadoras ou ﬁscalizadoras, bem como as importadas, atendidas as disposições da Lei
Federal n° 10.711, de 05/08/03, regulamentada pelo Decreto Federal n° 5.153, de 23/07/04, e as exigências estabelecidas pelos órgãos
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou por outros órgãos e entidades da Administração Federal, dos Estados e do
Distrito Federal, que mantiverem convênio com aquele Ministério, e obedecidas as instruções baixadas pela Receita Estadual;

É importante mencionar que com as alterações trazidas pela Reforma Trabalhista (Lei n° 13.467/2017), a contribuição sindical patronal tornou-se facultativa, conforme preconiza o artigo 587 da CLT.
No entanto, é comum veriﬁcar diversas previsões em norma coletiva ou deﬁnidas por assembleia tornando o pagamento da
referida contribuição obrigatório.

BASE REDUZIDA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS

Cumpre ressaltar que tal previsão em ACT ou CCT não é válida, tendo em vista que o artigo 8°, inciso V da Constituição Federal de 1988 dispõe que ninguém é obrigado a ﬁliar-se ou manter-se ﬁliado ao sindicato.

MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAIS
nas saídas, no período de 1° de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2020, de máquinas, aparelhos e equipamentos, industriais,
relacionados no Apêndice X
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
nas saídas, no período de 1° de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2020, de máquinas e implementos agrícolas, relacionados no
Apêndice XI
Fonte: Editorial ContadorPerito.Com
Texto: Kely Strack
Departamento Fiscal

Ademais, o Parecer CONJUR-MTB / CGIJ / AGU n° 163/2018, corrobora tal entendimento, quando traz a previsão de que é
ilegal a exigência de contribuição sindical por meio de assembleia geral, haja vista a necessidade de prévia e expressa autorização do participante da categoria econômica ou proﬁssional.
O trecho da conclusão do referido parecer transcrito a seguir é claro em determinar a irregularidade na cobrança da contribuição sindical, seja ela laboral ou patronal, através de norma coletiva ou assembleia:
“Desvirtuar o sentido da lei por outros mecanismos, é forçar uma interpretação ampliativa da norma, quando, na verdade, a
interpretação de lei excepcional deve se dar de forma restritiva, conforme adverte o consagrado doutrinador Carlos Maximiliano. A propósito, é regra de hermenêutica que onde o legislador não distingue, não cabe ao interprete distinguir, bem como
Fonte: Econet Editora Empresarial Ltda.
Texto: Giane Lutkemaier
Departamento Contabilidade

