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HÁ 25 ANOS NA DEFESA E VALORIZAÇÃO DO CONTADOR

COMPUTAÇÃO NAS NUVENS
TECNOLOGIA, OPORTUNIDADES E
NEGÓCIOS
A onda do momento no mundo da Tecnologia da Informação
é a chamada Computação nas Nuvens. Essa tecnologia vem
gerando milhares de empregos e movimentando milhões de
dólares em todo o mundo. Com ela, muitos paradigmas da
construção de sistemas foram quebrados. Resumidamente,
ao se utilizar sistemas na nuvem, as empresas evitam altos
custos e longos prazos de implantação de projetos, passando
a usufruir do sistema assim que decidem utilizá-lo.
O sistema na nuvem fica totalmente na Web, ou seja, quem
provê a ferramenta se responsabiliza pela segurança dos
dados e pela melhoria constante das funcionalidades. Para o
cliente é necessário apenas possuir um computador,
notebook ou tablet com acesso à Internet. Com isso, a
facilidade na aquisição de ferramentas online permite que
empresas de todos os portes informatizem seus processos,
inclusive as micro e pequenas empresas.
O Brasil hoje conta com aproximadamente 6 milhões de
micro e pequenas empresas, o que corresponde a 98% de
todas as empresas do país. Destas, apenas 10% possuem
sistemas de gestão, os quais até pouco tempo eram
extremamente caros e restritos às grandes corporações.
Hoje, essas empresas podem aproveitar as oportunidades de
Computação nas Nuvens para consolidar negócios
inteligentes, através da comercialização direta ou indireta de
sistemas de gestão na nuvem.
Agora é impossível voltar atrás. Após a expansão da
Certificação Digital, o Brasil informatizou seus processos
fiscais e tributários, introduzindo recursos como a Nota
Fiscal Eletrônica. Nessa questão, a "nuvem" tranquiliza o
empresário, pois os sistemas responsáveis pela emissão
desses documentos eletrônicos armazenam todos os dados
da empresa em ambiente seguro e controlado. Desta forma,
os empresários buscam com seus contadores e com as
empresas de software as melhores soluções para os seus
empreendimentos.
Através de uma parceria com o SINDICONTA, no dia 4 de
julho, a Zipernet estará ministrando duas palestras para os
interessados em conhecer melhor o tema e as oportunidades
relacionadas com a Computação nas Nuvens. A primeira
palestra ocorrerá das 14h às 15h e a segunda, das 19h às 20h.

CURSO
Estão abertas as inscrições para o curso sobre Atualização
PIS/PASEP e COFINS – Incluindo a Desoneração da Cesta
Básica e Aspectos Práticos da EFD-Contribuições.
O curso acontecerá no auditório do SINDICONTA-RS no dia
26 de junho, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h,
totalizando 8 horas de curso. Mais informações no telefone
(51) 3346 6362 ou pelo e-mail sindiconta@sindiconta.com.br.
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