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INTRODUÇÃO
A gestão fiscal nas empresas é de extrema importância - 
isso todo mundo já sabe! O Brasil é um dos países mais 
burocráticos quando o assunto é tributação. Por isso, ter uma 
equipe e tarefas organizadas neste setor é indispensável.

Mas, você já parou para pensar em quanto tempo é dedicado 
a essas atividades diariamente? Quantas guias a sua equipe 
consegue emitir?

De acordo com um estudo, realizado pelo Banco Mundial, as 
empresas brasileiras gastam, em média, duas mil horas por 
ano dedicadas ao cumprimento das regras do Fisco.



O MERCADO
FISCAL NO BRASIL
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 Existem milhares de profissionais especialistas em 
processos fiscais pelo mundo. Mas, comparado a outros 

países, o Brasil está bem à frente neste quesito:

A cada 200 funcionários, um trabalha na área contábil.

 Para entender melhor, nos Estados Unidos a proporção é 
de um para cada mil funcionários e, na Europa,

um para cada 500.

 Mesmo com o grande número, muitos profissionais 
brasileiros não entendem que os processos tributários

vão além do pagamento de impostos. 

A verdade é que vai muito além disso!
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 Até uma guia ser paga, é preciso calcular o valor do 
tributo, preencher uma série de formulários e analisar diversas 
normas para verificar o que pode ser descontado ou, então, 
transformado em crédito tributário. 

 Tudo isso leva tempo e custa dinheiro. Tanto a estrutura 
que as empresas precisam montar quanto aos profissionais 
que ficam dedicados apenas a isso podem chegar a custar até 
1,5% do faturamento anual de uma empresa. É o que diz um 
estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 
(IBPT).

 Hoje, no total, são 93 tipos diferentes de cobrança 
entre impostos, taxas e contribuições.  

 Como, então, ter controle e tempo para gerenciar o que 
a sua empresa precisa pagar?
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 Não é segredo que a tecnologia ajuda - 
e muito - na nossa rotina pessoal e profissional. 

Com a área contábil não seria diferente! 

Investir em um software de automação fiscal pode ser 
a solução para que suas equipes sejam mais produtivas e 

dediquem tempo a outras atividades importantes, além de 
ser ideal na hora de economizar dinheiro.

 Até porque, um levantamento feito pela Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

(OCDE) mostrou que o Brasil será, em 2019, um dos
países que mais tributará empresas.

 Nada melhor do que estar preparado
para a demanda fiscal deste ano.
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 A Dootax nasceu em 2013 para facilitar e simplificar o 
setor fiscal das empresas brasileiras.

 As soluções foram desenvolvidas estrategicamente para 
reverter o quadro indicado pela avaliação do World Bank, 
em 2017, indicando que o Brasil é um dos piores países para 
ter um negócio devido à burocracia fiscal brasileira.
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O QUE A DOOTAX OFERECE 
PARA A MINHA EMPRESA?



 Completamente online, a Dootax traz toda a segurança e agilidade que a sua 
equipe precisa na hora de cumprir com as demandas fiscais da empresa.
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O QUE A DOOTAX OFERECE PARA A MINHA EMPRESA?

 É a solução de automação fiscal para emissão e 
pagamento de tributos. Integrado a sites de órgãos do 
governo, o DOODoc faz a geração do título e envia as 
guias para pagamento bancário automaticamente, sem 
necessidade de interferência humana.
 Isso garante que o valor apurado, será o mesmo na guia 
emitida e posteriormente paga. Evita falta de pagamentos, 
ou até mesmo pagamentos em duplicidade.

Pagamento de Tributos



O QUE A DOOTAX OFERECE PARA A MINHA EMPRESA?

 Ideal para a gestão de documentos fiscais. O Repositório 
de DFe (NFe e CTe) do DOODoc foi criado para facilitar o 
dia-a-dia do departamento fiscal, que agora poderá, em um 
único painel de monitoramento, conferir todos os detalhes da 
NFe/Cte Emitidas ou Recebidas.
 O sistema recebe o XML dos documentos eletrônicos 
por meio de diversos canais de integração e disponibiliza 
esses dados no painel de monitoramento. Além de facilitar o 
acesso a esses documentos, o repositório permite a geração 
da DANFe ou DACTe em tempo real, melhorando a leitura das 
informações.

Repositório DFe (NFe/CTe)
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Clientes Dootax já constataram: os 
processos, que antes duravam horas e até 
dias, hoje levam menos de cinco minutos 
para serem concluídos!

Fale com a nossa equipe e conheça mais 
sobre o software que já mudou os processos 
tributários de centenas de empresas.
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https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2019/01/em-2019-brasil-sera-o-pais-que-mais-tributa-empresas.html
https://g1.globo.com/economia/noticia/empresas-gastam-1950-horas-e-r-60-bilhoes-por-ano-para-vencer-burocracia-tributaria-apontam-pesquisas.ghtml
https://www.jornalcontabil.com.br/conheca-todos-os-tributos-brasileiros-lista-completa/
http://www.doingbusiness.org/-/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Special-Reports/Paying-Taxes-2017.pdf
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