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O impacto das Notas 
Fiscais no ambiente 

empresarial

A globalização e as 

novas tecnologias 

geraram grandes 

transformações na 

forma de consumo

Diante dessas inovações 
ainda vemos muitos 
ambientes corpora-

tivos que se deparam com 
problemas contábeis e que 
impactam diretamente em 
seus negócios, principalmente 
no crescimento. 

Escritórios de contabilidade 
sofrem diariamente com frau-
des, onde o pagador recebe o 
boleto e na hora de efetuar o 
pagamento os vírus hospeda-
dos em computadores modifi -
cam a sequência dos códigos 
de barra redirecionando o valor 
para contas fraudulentas. 

Mas afi nal, qual é o impac-
to das notas fi scais para um 
negócio? Toda mercadoria ou 
serviço que é prestado no Bra-
sil é acompanhado de um do-
cumento fi scal e a fi scalização 
da Receita sobre estas notas 
é severa (ainda mais em um 
momento econômico e político 
pelo qual temos passado). 

Milhares de empresas são 
fi scalizadas pelo fi sco brasi-
leiro todos os anos, e a não 
conformidade com as regras 
de armazenamento de notas 
fi scais implica em multas one-
rosas, portanto garantir que 
elas sejam bem armazenadas 
e validadas é uma rotina da 
área fi scal e contabilidade de 
toda empresa. 

Extravios de notas em um 
ambiente empresarial é um 
problema. Caso uma nota fi scal 
não chegue a área responsável 
da empresa dentro do mês de 
competência, a mesma poderá 
deixar de recolher os impostos 
retidos, afetando seu resultado 
financeiro. Outro problema 
ocasionado pelo extravio é o 
atraso no seu pagamento, o que 
gera juros e multas aplicadas 
pelo fornecedor. 

No caso dos bancos, a Fe-
braban afi rma que o setor já 
investiu bilhões de reais em 
TI, incluindo ferramentas des-
tinadas a evitar tentativas de 
fraudes. Segundo a instituição, 
fortalecer a segurança é uma 
das prioridades dos bancos, 
porque tanto as instituições 
financeiras quanto os con-
sumidores são vítimas dessa 
situação. 

Na minha opinião, o desafi o 
é desenvolver formas de iden-
tifi cação e autenticação que 
impossibilitem as fraudes sem 
difi cultar o acesso aos serviços 
e prejudicar o cliente. 

Para fi nalizar, é importante 
que as áreas contábeis de um 
ambiente empresarial inovem 
em soluções tecnológicas afi m 
de coibir perdas e prejuízos 
com o avanço destas ferra-
mentas, que com toda certeza 
otimiza o processo, gera redu-
ção de custos evitando fraudes 
e centralizando o controle 
fi nanceiro e fi scal. 
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A - Guitarristas de Blues
Começa amanhã (18) o ‘1º Encontro de Guitarristas de Blues’. Serão 
três eventos nos dias 18 e 24 de janeiro; e dia 1º de fevereiro, a partir 
das 20h. Robson Fernandes, conhecido no mundo do Blues, reuniu no-
mes de peso para o evento. Entre eles, Decio Caetano, Danny Vincent, 
Marcos Ottaviano e Kiko Moura. O Encontro acontece no Paribar, na 
Praça Dom José Gaspar 42, a partir das 20h, e   objetiva reunir música, 
gastronomia e projetos culturais relevantes para o centro da cidade. 
Couvert artístico: R$10,00. Promoção: ‘Ocupe o centro’. Mais informa-
ções tel. (11) 3159-0219.

B - Substituição Tributária 
No próximo dia 23 (terça-feira), 19h, o Sindcont-SP será palco para o 
lançamento do livro “Alterações no regime de substituição tributária 
para 2018”, da especialista Adriana Manni Peres. Na oportunidade, a 
autora fará uma palestra gratuita sobre o tema da obra, no auditório do 
Sindicato. Com aproximadamente duas horas de duração, a especialista 
abordará  na palestra como funciona a Legislação aplicável, o conceito, 
as modalidades existentes, esclarecendo a substituição tributária interna 
e interestadual, e apresentando casos práticos em que não se aplica o 
regime. A autora é advogada, pós-graduada em Direito Tributário pela 
PUC-SP e pela USP, professora de cursos na área fi scal, atualmente 
trabalha em empresa do setor automotivo e é coautora de livros da área 
Fiscal/Tributária. Inscrições pelo link: (http://www.sindcontsp.org.br/
menu/agenda-de-cursos/1437/).

C - Mentoria para Exportação
A Investe São Paulo está com inscrições abertas para empresas que 
quiserem se candidatar para participar gratuitamente do Programa de 
Qualifi cação para Exportação (PEIEx), criado pela Apex-Brasil. Durante 
um ano, 130 empresas selecionadas serão atendidas pelo programa, 
que tem como objetivo estimular e promover a cultura exportadora nas 
empresas por meio de mentoria gratuita – principalmente as pequenas 
e médias. As empresas selecionadas são as que possuem algum serviço 
ou produto com potencial para exportação, disponibilidade para serem 
capacitadas e CNPJ. Inscrições: (http://bit.ly/peiexinvestesp). Para mais 
informações, acesse: (www.investe.sp.gov.br).

D - Novos Parceiros
A fi lial brasileira da multinacional canadense de software de design 
gráfi co, produtividade e aplicativos Corel, inicia mais uma etapa para 

ampliar seu leque de parceiros, buscando novos revendedores nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País. A marca vem desenvolvendo 
campanhas para atrair novos canais como parte da estratégia do plano 
de crescimento. O objetivo  é captar e certifi car revendas para comercia-
lização de toda a linha de produtos Corel. Quem quiser integrar a rede 
de canais com foco nos mercados Corporativo, Governo e Acadêmico, 
devem acessar (www.corelbrasil.com.br) e criar uma conta para tornar-
-se um revendedor autorizado. Após o cadastramento, o novo parceiro 
poderá obter informações sobre produtos, notícias e mapeamento de 
oportunidades na web, em: (www.corel.com/br). 

E - Biometria Facial
A Ingresso Rápido, maior marketplace de tickets e entretenimento ao 
vivo da América Latina, iniciou a implementação de um sistema de 
biometria facial nas transações realizadas pelo site e App. O sistema da 
Acesso Digital, empresa de tecnologia focada em soluções digitais que 
possui a maior base nacional de faces biométricas cadastradas, deverá 
aumentar a conversão de vendas e inibir fraudes, segundo os testes 
realizados no início de 2018. A biometria facial evita fraudes por meio 
da validação das selfi es que compõe o processo de compra de ingressos, 
confrontado as faces dos consumidores em uma base compartilhada 
entre os maiores varejistas do Brasil. O uso da biometria facial no e-
-commerce para melhora da segurança e da experiência de compra já 
é realidade no mundo.

F - Competências do Candidato
A Tamboro – startup brasileira de inovação em educação que desenvol-
ve soluções on-line que ajudam a aprimorar o desempenho de jovens 
profi ssionais que estão ingressando no mercado de trabalho – está lan-
çando o Desafi o Tamboro, para recrutar novos talentos para a empresa. 
Os selecionados participarão do Programa de Estágio com duração de 
1 ano, no qual passarão por diversas áreas. O Desafi o é voltado para 
universitários a partir do 5º período em cursos relacionados às áreas 
de Exatas e Humanas, como Administração de Empresas, Comunica-
ção Social, Publicidade & Propaganda, Marketing, Ciências Contábeis, 
Economia, Engenharia de Produção, TI, Sistemas da Informação, entre 
outros. Mais informações diretamente no site: (www.tamboro.com.br).

G - Economia de Divisas 
Quando do início da Air Safety no mercado, na área de proteção respi-
ratória, em 1994 o mercado de produtos para proteção respiratória no 
Brasil importava o equivalente a US$ 70 milhões. Hoje, 20 anos depois, 

a importação está restrita a US$ 18 milhões. No início das atividades, a 
Air Safety apresentava apenas 12 colaboradores. Hoje se constitui em 
uma das maiores empresas nesse setor conta com aproximadamente 
180 funcionários. Com grande parte de sua produção voltada ao mer-
cado interno, a empresa sempre investiu em tecnologia e inovação, 
possuindo 10 patentes e 28 marcas registradas no Brasil e no exterior. 
A empresa está preocupados em gerar empregos e oferecer o melhor 
para os clientes, por isso investe em tecnologia e melhorias para a área 
(grupoairsafety.com.br/v4/index.php).

H - Intercâmbio Musical 
Em agosto de 2018, seis jovens músicos entre 18 e 25 anos de idade irão 
para a Noruega, Malawi e Moçambique (sendo dois para cada país), como 
participantes de um intercâmbio internacional promovido pela Amigos 
do Guri – organização social que faz a gestão do Projeto Guri – programa 
da Secretaria da Cultura do Estado – no interior e litoral de São Paulo. 
Nos três países, os jovens selecionados permanecerão por 10 meses e 
terão a oportunidade de atuar como voluntários em projetos musicais, 
sociais e culturais – como festivais, competições e capacitações. Os 
candidatos passarão por uma pré-seleção, seguida de uma entrevista 
e testes. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site (www.
projetoguri.com.br).

I - Semana de Moda 
O NY Fashion Tour, programa de viagem que une experiência de moda 
e cultura, durante a semana de moda de NY, chega em sua sexta edi-
ção, de 06 a 11 de fevereiro. O curso reúne de profi ssionais a curiosos 
interessados na indústria da moda. Durante os seis dias do evento, os 
participantes terão aulas de tendências de comportamento, palestras 
sobre o cenário da moda de NY e do mundo, marcas e designers que 
estão despontando e produção dos desfi les. Na parte prática, além de 
tour por galerias de artes, tour por bairros e novas lojas e bate papo 
com estilistas locais, além do workshop DIY (Do It Yourself), em que 
os participantes usarão a inspiração da cidade para personalizar suas 
jaquetas, com a orientação da designer Rose Petrillo, e um workshop 
de fotografi a, conduzido pela conceituada fotógrafa Andrea D’Andrea. 
Saiba mais em (www.crivorotscigliano.com).

J - Candidatos a Deputado 
Criada com o objetivo de contribuir para a transformação do cenário 
político brasileiro e ajudar o eleitor a renovar o Congresso em 2018, o 
processo seletivo da Frente pela Renovação abriu para candidatos a De-
putados Federais e Senadores. A ideia é oferecer, por meio de uma rede 
de parceiros, apoio, divulgação e treinamento à potenciais candidatos 
íntegros e comprometidos em levar o Brasil para a frente. O candidato 
precisa se comprometer com uma Agenda de princípios e participar de 
um processo seletivo que analisa o histórico eleitoral e as propostas de 
campanha do candidato. A Frente é composta por entidades da socie-
dade civil comprometidas com a renovação do Congresso. O cadastro 
de entidades e a inscrição para seleção de candidatos devem ser feitos 
pelo site (www.frenterenovacao.org). 
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Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País. A marca vem desenvolvendo 
campanhas para atrair novos canais como parte da estratégia do plano

As novas regras para comercializaão de cigarro precisam ser 

publicadas antes de entrarem em vigor.

A diretoria colegiada da 
Anvisa aprovou ontem (16) 
proposta de resolução que 
traz novas regras de expo-
sição e comercialização de 
cigarros e outros produtos 
derivados do tabaco. Os di-
retores da Agência acataram 
o voto do relator, Fernando 
Mendes, pela regulamentação 
da forma como os maços de 
cigarros devem ser expostos 
nos locais de venda, que 
deverão seguir regras mais 
restritas de exposição das 
embalagens, como manter a 
maior distância possível entre 
os maços de cigarro dos pro-
dutos destinados ao consumo 
do público infantojuvenil, 
como balas e chocolates.

Os comerciantes também 
não poderão colocar ne-
nhum recurso de marketing 
adicional, como cores, sons, 
iluminação direcionada, en-
tre outros, aos mostruários 
ou vitrines que expõem as 
embalagens de cigarro. O re-
presentante da Aliança para 
o Controle do Tabagismo e 
Promoção da Saúde (ACT), 
Rafael Arantes, explicou que 
a regulamentação da exposi-
ção é necessária para evitar 

O grupo italiano Ferrero 
comprará a divisão de doces 
e chocolates da multinacio-
nal suíça Nestlé nos Estados 
Unidos por US$ 2,8 bilhões. 
A aquisição incluirá mais de 
20 marcas norte-americanas, 
como Butterfi nger, Crunch, 
Baby Ruth, Wonka e Raisinets. 
A operação será concluída 
ainda no primeiro trimestre de 
2018 e transformará a Ferrero 
na terceira maior empresa de 
doces nos EUA, onde é mais 
conhecida pelas balinhas Tic 
Tac, pelo creme de avelã Nu-
tella e pelos bombons Ferrero 
Rocher.

“O negócio de doces da Nestlé 
nos Estados Unidos da América 
traz consigo uma carteira ex-
cepcional de marcas icônicas 
e ricas em história”, afi rmou o 
presidente-executivo do grupo 
italiano, Giovanni Ferrero. A 
empresa superou a concor-
rência da norte-americana 
Hershey. Em 2016, a divisão de 
doces da Nestlé nos EUA fatu-
rou cerca de US$ 900 milhões, 
e a empresa suíça pretende 
se concentrar em setores de 
maior crescimento no mercado 
norte-americano, como cafés, 
comidas para animais e água 
(ANSA).

PRF prendeu mais 
de 10 mil pessoas 
em 250 dias da 
Operação Égide

Mais de 10 mil pessoas foram pre-
sas pela Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) em 250 dias da Operação 
Égide, realizada pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública para 
conter a chegada de armas, drogas 
e contrabando ao país. A iniciativa 
faz parte do Plano Nacional de 
Segurança Pública e teve um ba-
lanço divulgado ontem (16) pelo 
ministério, que contabiliza ainda 
a apreensão de 673 armas de fogo.

Os agentes atuam em três frentes 
para combater esses crimes, e as 
prisões foram realizadas tanto em 
fl agrante quanto no cumprimento 
de mandados. Segundo o ministé-
rio, a Operação Égide intensifi cou 
a fi scalização nas rodovias federais 
dos estados que fazem fronteira 
com a Bolívia, Argentina e o Para-
guai, e a aumentou também o cerco 
nos grandes corredores rodoviários 
que cruzam o país dessas unidades 
da federação até o Rio de Janeiro.

As etapas simultâneas do tra-
balho incluíram o Rio Grande do 
Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato 
Grosso do Sul no primeiro grupo; 
Goiás, Minas Gerais e São Paulo 
no segundo; e Rio de Janeiro no 
terceiro. O resultado da fi scalização 
foi a apreensão de 154,8 tonela-
das de maconha, das quais 141 t 
foram encontradas em veículos 
que trafegavam nas estradas dos 
estados fronteiriços. Em todo o 
país, também foram apreendidas 
3,52 toneladas de cocaína e cra-
ck, sendo 2,7 t nos estados mais 
próximos aos países vizinhos do 
Brasil (ABr).

É primeira vez em quatro anos que um chefe de Estado brasileiro 

falará em Davos para a elite econômica mundial.

Na programação, o Fórum 
Econômico Mundial 
colocou na agenda o 

debate: “Moldando a nova nar-
rativa do Brasil”.  No dia 24 de 
janeiro, mesma data do julga-
mento do ex-presidente Lula, 
o presidente Temer apresenta 
sua agenda para 2018 em defesa 
da necessidade de reformas. 

O debate contará ainda com 
o prefeito de São Paulo, João 
Doria, com Luiz Carlos Trabuco, 
presidente do Bradesco, Can-
dido Botelho Bracher, CEO do 
Itaú Unibanco, e Paul Bulcke, 
CEO da Nestlé.  “Brasil é um dos 
seis países latino-americanos 
realizando eleições presiden-
ciais em 2018”, indica Davos, 
em seu programa. “Quais são 
os principais conquistas atuais 
e qual visão têm líderes regio-
nais e globais para o Brasil no 
futuro?”, questiona a entidade. 
Davos destaca que, em março, o 
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Temer, Doria e Meirelles vão a 
Davos vender um ‘novo’ Brasil
Com uma das maiores delegações dos últimos anos, o Brasil chega na semana que vem à cidade de 
Davos, na Suíça, na esperança de atrair investidores com o argumento de que existe uma retomada da 
economia

políticas” na América Latina, 
além de “reformas estruturais 
e como isso vem “remodelando 
o cenário regional”. O debate 
contará ainda com a presença 
do presidente do Panamá, Juan 
Carlos Varela, com o secretário-
-geral da OEA, Luis Almagro, 
com o ministro de Comércio 
do Equador, Pablo Campana, 
e com uma representante da 
entidade Transparência Inter-
nacional, Delia Rubio. 

Pedro Parente, CEO da Pe-
trobras, também marca a volta 
da empresa a Davos. Ele falará 
sobre transição energética, mu-
danças climáticas e inovação. 
A comitiva brasileira, uma das 
maiores em anos, ainda contará 
com o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, que falará 
sobre “os novos paradigmas 
de crescimento” nos países 
emergentes e sobre as reformas 
estruturais (AE).

evento regional do Fórum será 
sediado em São Paulo, com o 
título: “A América Latina em 
um momento de virada.” 

Temer ainda terá a ocasião 
de falar para os empresários 
internacionais na manhã do 

dia 24, inclusive respondendo a 
perguntas. Essa será a primeira 
vez em quatro anos que um 
chefe de Estado brasileiro falará 
em Davos para a elite econômi-
ca mundial. No mesmo dia 24, 
Doria debaterá “as mudanças 

Anvisa aprova novas regras para 
exposição de cigarros em locais de venda

abusos por parte da indústria. 
A pesquisadora Cristina Pe-

rez, do Projeto Internacional 
de Avaliação das Políticas de 
Controle do Tabaco (ITC), 
apresentou pesquisa divulgada 
pela revista científi ca Tobacco 
Control, que mostra que nos 
77 países onde atualmente as 
propagandas de cigarro já foram 
banidas nos pontos de venda, 
houve redução média de 7% 
na prevalência do tabagismo 
entre adultos. Outro estudo 
apresentado pela pesquisadora 
mostra que 71% dos jovens que 
já viram cigarros em supermer-
cados, padarias, ou bancas de 
jornais se sentem infl uenciados 
a consumir o produto.

O representante da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
do Fumo (Abifumo), Lauro 
Júnior, argumentou que é 
“operacionalmente inviável 
que os expositores fi quem 
foram da área do caixa” em 
supermercados, padarias ou 
outros estabelecimentos que 
comercializam cigarro. Os 
produtores alegam que o cai-
xa é mais seguro para evitar 
o contato direto dos jovens 
com os produtos. A resolução 
aprovada permite a exposição 
próxima à área dos caixas, 
desde que não tenha por perto 
alimentos ou outros produtos 
destinados para crianças e 
adolescentes (ABr).

Ferrero compra 
chocolates Nestlé nos EUA


