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Easy-Way oferece soluções que auxiliam bancos na apuração de impostos  

O setor bancário está na mira da Easy-Way do Brasil. A companhia oferece soluções para 
gestão dos processos de apuração de impostos e entrega das respectivas declarações. 

As ofertas serão apresentadas durante o Ciab 2012, Congresso e Exposição de Tecnologia da 
Informação das Instituições Financeiras, que será realizado de 20 a 22 deste mês, em São 
Paulo. 

“O setor bancário é um dos que mais pagam tributos e lidam com uma grande variedade de 
declarações, com prazos extremamente curtos e que demandam grande controle das 
informações”, diz Marcelo Ferreira, supervisor do departamento de suporte e implantação da 
empresa. 

Segundo ele, empresas desse segmento necessitam cada vez mais de sistemas que facilitem 
e deem subsídio para que as obrigações sejam entregues nas datas estipuladas e sem erros. 

Para Ferreira, as frequentes mudanças exigem constantes atualizações por parte das 
instituições financeiras. “Temos como objetivo oferecer soluções que aprimorem as etapas que 
envolvem a composição das obrigações, bem como proporcionar uma gestão tributária mais 
eficiente, permitindo que os usuários se dediquem mais profundamente a análises e estudos 
para que seja realizado um efetivo planejamento tributário”, afirma. 

Ele ressalta importância de os profissionais acompanharem as mudanças que ocorrem no 
mercado, sem a preocupação de se antecipar a tais alterações. “Também é necessário que os 
profissionais conheçam os negócios de sua empresa e o setor como um todo, o que facilitará a 
adequação às transformações que ocorrerem”, acrescenta. 

O portfólio que a Easy-Way do Brasil dispõe para suprir a demanda das instituições financeiras 
inclui os Easy-IRPJ, Easy-Tributos e Easy-Sped Contábil. 

Além de permitir o controle das obrigações e antecipar os cruzamentos realizados pela Receita 
Federal, as soluções facilitam a análise das possíveis divergências encontradas durante o 
processamento. 

Com isso, evitam o trânsito de arquivos e informações com dados inconsistentes, pois realizam 
as mesmas validações que são feitas pelos softwares da Receita Federal, possibilitando 
possíveis ajustes antes da efetiva entrega. 
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