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O SVA é um serviço de valor agregado que faz referência às
entregas desenvolvidas pelas empresas de
telecomunicações, e que não têm nenhuma relação com a
atividade principal delas. Diversos serviços se encaixam
como SVA, entre eles podem estar, plataformas de cursos
online, streaming de filmes, aplicativos de música, entre
outros.
A Anatel define como SVA (Serviço de Valor Agregado),
toda e qualquer prestação de serviço, que seja auxiliar às
atividades de telecomunicações, ou seja, um SVA não é um
serviço de telecomunicação, mas sim, um serviço que é
disponibilizado junto com o serviço principal da empresa.
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O SVA(Serviço de Valor Agregado) proporciona benefícios fiscais para
as empresas que aderem a essa prática e isso já pode ser considerada
como uma grande vantagem competitiva. Com ele as empresas podem
pagar menos impostos e consequentemente, aproveitarem melhor os
recursos disponíveis, otimizando as finanças.
Vale destacar também que com um SVA as empresas tem a
oportunidade de gerar valor para os clientes, o que aumenta as chances
de vendas, consequentemente aumentando as receitas, garantindo a
sustentabilidade financeira da operação.
O SVA na prática traz um número enorme de oportunidades de
exploração, com baixa ou até nenhuma incidência de impostos. E isso se
dá em função dos diversos entendimentos judiciais e administrativos
conflitantes existentes. Simplificando você está gerando mais valor para
o seu cliente enquanto economiza em impostos.

QUAIS BENEFÍCIOS DO SVA?
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O uso de SVA’s pelos provedores de internet aumentou
consideravelmente, pois grande parte da população procura por novas
formas de distração, lazer e conhecimento, tornando isso um fator
relevante na hora de contratar planos de internet que possuem serviços
adicionais deste tipo.
Porém algumas questões devem ser levadas em consideração antes de
fornecer um SVA em seu provedor, é importante verificar se realmente
gera valor e ajuda a resolver os problemas e as necessidades dos
clientes.
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Após instituições como Google, Microsoft, Nubank, entre outras
expressarem que o título superior não é tão importante para conquistar
uma vaga nestas empresas, mas sim os conhecimentos específicos,
abriram assim novos caminhos para essas plataformas. 
Dados recentes (de 2021), apresentam que o Brasil possui 152 milhões
de usuários de Internet, representando 81% da população do país, a
ABED (Associação Brasileira de Educação a Distância) apresentou
pesquisas que mostram que entre os anos de 2009 e 2019, o número de
matrículas em cursos à distância cresceu 378,9% e continua crescendo
ainda mais na atualidade.
Muitas pessoas estão a procura por cursos livres para a sua
profissionalização e tal fato tem sido identificado pelo aumento da
procura pelos cursos nas plataformas online como a Super
Conhecimento (SVA Educacional) que cresceu muito entre os anos de
2020 e 2021, e continua crescendo.

SVA EDUCACIONAL
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Empresas como a Super Conhecimento, SVA Educacional, são
plataformas de cursos online, com certificados reconhecidos pela ABED
(Associação Brasileira de Ensino a Distância) e válidos como horas
complementares na faculdade, a plataforma já é tendência pelos cursos
de formação livre EAD.
Atualmente a Super Conhecimento SVA Educacional, oferta cursos
online que vai desde cursos básicos como excel até os mais específicos
como Marketing digital, Google Ads, photoshop, liderança entre outros.
Vale destacar também que a Super Conhecimento possui um projeto
chamado ‘’ENEM SOLIDÁRIO’’, que são aulas preparatórias para a
prova, transmitidas pelo Youtube e também pelo Facebook dos
provedores parceiros, de forma totalmente gratuita, projeto esse que
beneficia pessoas que não possuem condições de pagar por um
cursinho.

Telefone: (46) 2555-9700      info@superconhecimento.com.br      www.superconhecimento.com.br 6

SVA SUPER CONHECIMENTO

SVA



Telefone: (46) 2555-9700      info@superconhecimento.com.br      www.superconhecimento.com.br

Quando pensamos em um SVA para nossa empresa é preciso ser algo
que faça a diferença na vida do cliente, o SVA Educacional Super
Conhecimento está trazendo para o mercado um conteúdo inovador e
inédito, se diferenciando dos demais pela sua forma de atuação e
conteúdo sintonizado com as tendências atuais de buscas pelos
usuários.
Por fim, para se obter redução tributaria através do SVA(Serviço de Valor
Agregado), é preciso tributar da forma correta, cuidar as adequações
contábeis necessárias. Por isso, é importante uma consultoria fiscal para
orientar a respeito do cálculo correto dos impostos e das ações contábeis
que deverão ser tomadas. A Super Conhecimento possui parceiros que
auxiliam os provedores que são seus clientes em todas essas questões,
e está sempre a disposição para tirar todas as suas dúvidas a respeito.

DICAS FINAIS
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