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Portfólio da Easy-Way atende demandas das instituições financeiras
O setor financeiro é um dos focos da operação da Easy-Way do Brasil, especializada em
soluções tributárias, que atua no mercado desde 1991 e tem na sua carteira 15 mil clientes de
médio e grande porte de diferentes ramos de negócio.
Do portfólio da empresa, os sistemas Easy-IRPJ, Easy-Tributos e Easy-Sped Contábil são os
de maior relevância para as instituições financeiras, pois permitem grande controle das
obrigações e antecipam os cruzamentos realizados pela Receita Federal.
Segundo Marcelo Ferreira, supervisor do departamento de suporte e implantação da
Easy-Way, as soluções facilitam a análise das possíveis divergências encontradas durante o
processamento e evitam o trânsito de arquivos e informações, visto que os sistemas realizam
as mesmas validações que são realizadas pelos softwares da Receita Federal, possibilitando
possíveis ajustes antes da efetiva entrega.
“Garante-se que o arquivo enviado estará totalmente validado e reflita efetivamente as
informações da empresa de forma correta. Além disso, possibilitam o armazenamento dos
históricos das diversas obrigações, tributos e impostos recolhidos, valores retidos e devidos,
entre outros, podendo ser recuperados de forma rápida e segura”, completa.
Por causa da rígida política de fiscalização e auditoria tributária, as empresas do setor
financeiro precisam contar com tecnologia capaz de gerenciar com confiabilidade e
transparência os processos de apuração dos impostos, bem como a entrega das respectivas
declarações.
Para Ferreira, 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, razão pela qual necessita cada vez mais de sistemas que facilitem e deem
subsídio para que as obrigações sejam entregues nas datas estipuladas e sem erros.
“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 em análises e estudos para que
seja realizado um efetivo planejamento tributário”, afirma.
O executivo destaca a importância de as empresas acompanharem as mudanças que ocorrem
no mercado, sem a preocupação de se anteciparem a tais alterações. “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”, diz.

