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POSSIBILIDADE PARA AS EMPRESAS DE GERAR RECEITA 

 

Ultimamente, para qualquer lado que se olhe só nos deparamos notícias, comentários, reportagens e etc 

sobre o COVID-19. Diante disso, vemos as dificuldades pelas quais os empresários estão passando para 

manter os empregos e as atividades operacionais. 

 

Muitas são as prioridades a que os empresários devem se atentar neste momento tão delicado e peculiar 

em que nos encontramos, tais como as questões trabalhistas, organizacionais, tributárias, fornecedores, 

financeiras, etc.  

 

Contudo, o que a grande parte dos empresários não consegue observar neste momento é que há a 

possibilidade de reduzir seus custos por meio de trabalhos administrativos, extrajudiciais e judiciais que em 

muitas vezes são céleres e descomplicados. Assim, também deve ser prioridade das empresas analisar as 

possibilidades que venham diminuir seus custos e gerar receita neste momento, o que certamente será 

considerado como um enorme respiro financeiro para seus fluxos de caixa. 

 

Destacamos que há possibilidade de trabalhos administrativos para todas as empresas, desde as que se 

enquadram no Simples Nacional até as que se encontram no lucro presumido ou real. Como exemplo de 

trabalhos que venham a gerar receita de forma célere, descomplicada e sem custos iniciais ao empresário, 

citamos a parceria com um escritório de cobrança que atua de forma inovadora e célere, bem como a 

possibilidade de rever pagamentos previdenciários, tais como a tributação ao INSS, RAT e FAP, entre 

outros. Há, ainda, a possibilidade de se verificar os pagamentos realizados em duplicidade por meio da DAS 

(guia de recolhimento do imposto) para as empresas optantes pelo Simples Nacional. 

 

Portanto, o momento deve ser de grande reflexão para as empresas, de forma que consigam se adequar às 

necessidades atuais, bem como possam aproveitar o momento para proporcionarem caixa em curto espaço 

de tempo.  

 

Para qualquer dúvida ou esclarecimentos, estamos à disposição para qualquer esclarecimento no e-mail 

contato@bedinelli.com.br e/ou pelo Whatsapp 11 9.9446-4841. 
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