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Jonas Ribeiro – Fábio Sgroi (Ilustr) – Do 
Brasil –    O autor criou, em dupla face editorial, uma 
ode à poesia e sensibilidade circense, de raiz, focando 
num  lado, as peripécias no picadeiro, coberto por 
lona, isso, aquele que está quase extinguindo-se. 
Noutro lado, o circo – sem ofensas ao original – criado 
e comandado por políticos, numa politica pífi a, com 

atitudes desleais, por pessoas que locupletam-se o tempo todo 
do erário. Tudo muito leve, sem ofensas, apesar do escancara-
mento. Uma obra magistral, que numa elevada sensibilidade, 
tem o condão de chamar à atenção, de infantes e adultos, para o 
necessário olhar ao bem comum, ética e cidadania.  Genial ideia!

Circo Faz de Conta

Jaques Grinberg – Literare – O mago das 
vendas, reaparece nesta terceira edição, para 
comprovar que seus ensinamentos, além de per-
feitamente factíveis, são efi cientes. Respostas que 
refl etem o cotidiano de um jogo, sempre intrigante, 

levado avante por membros opostos, e que muito se necessitam: 
vendedor X comprador!! Manual esclarecedor!

84 Perguntas que Vendem:
Vendedor coach: Como transformar 
perguntas em vendas

Danilo Alves Lima (Org) – Paulus – A fran-
cesa, nascida em 02/01/1873, canonizada em 1925, 
mostra nesta obra, o motivo de ser aclamada Dou-

tora da Igreja, em 1927. Em cada página, uma bela foto, uma 
prece ou posicionamento e devoção fervorosa, aos desígnios 
Divinos. Mesmo não católicos, poderão assimilar saudáveis e 
benéfi cos preceitos. 

Minha Vocação é o Amor: 
Ensinamentos de Santa 
Teresinha – Col. Ensinamentos

Alexandre Camaru (Trad) – Wesley Botto 

(Ilustr) – Livrus –  Um impressionante relato, 
extraído das páginas de um passado escabroso e 
absolutamente desumano. Mary, nascida escravi-
zada, após intermináveis quarenta anos, foi levado 
para Londres. Teve reconhecida sua história, por 

uma associação antiescravagista, que bancou a edição de suas 
memórias. Apesar dessa proximidade, faleceu escrava. Tristes 
momentos, que parecem irreais, dado seu teor de plena e 
desnecessária crueldade.  Tomara que atrocidades expostas,  

não mais ocorram!

A História de Mary Prince: Uma 
escrava das Índias Ocidentais

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.
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As plataformas de 

comércio inteiramente 

digitais, comumente 

conhecidas como 

e-commerce, têm 

ganhado cada vez mais 

terreno no mercado 

brasileiro

Uma das principais 
empresas de e-com-
merce do mundo, a 

Amazon, anunciou recente-
mente que irá expandir as 
suas operações no Brasil, 
comercializando produtos 
eletrônicos junto com os 
livros já vendidos em seu 
site na internet. A expansão 
dos e-commerce, também no 
mercado brasileiro, se deve 
principalmente a algumas 
vantagens que esta moda-
lidade apresenta, como o 
baixo custo de investimento, 
maior alcance de clientes, 
simplicidade de implantação 
física, dentre outros. 

Porém, não se pode es-
quecer que, como qualquer 
outra atividade empresarial, 
o e-commerce sofre impactos 
jurídicos e legais que devem 
ser considerados para que 
sua atividade seja de sucesso. 
Apesar de não ser novidade 
no Brasil, em matéria de 
regulamentação o e-com-
merce ainda engatinha, não 
possuindo uma legislação 
específi ca e consistente so-
bre o tema. 

Sobre o comércio digital, 
especifi camente, há apenas 
o Decreto 7.962/13 com só 9 
artigos; assim, aplicam-se ao 
e-commerce as regras gerais 
dispostas no Código Civil 
(CC), no Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) e no 
Marco Civil da Internet, além 
das regras fi xadas pelas agên-
cias reguladoras, a depender 
do objeto explorado, no que 
o Decreto for omisso.

Portanto, é crucial ter 
muita cautela quando o 
assunto é legislação, pois 
é o tipo de relação entre as 
partes envolvidas que vai 
indicar qual o regramento 
será melhor aplicado, o CC 
entre fornecedores e o CDC 
quando o cliente for o des-
tinatário fi nal do produto ou 
serviço ofertado. 

O e-commerce é catego-
rizado em B2B (business 
to business), se referente a 

transações comerciais entre 
empresas, ou B2C (business 
to commerce), relativa a 
transações entre empresa e 
consumidor fi nal. É relevante 
destacar que o que defi ne a 
legislação a ser aplicada é a 
destinação do produto adqui-
rido e não o produto em si. 

Assim, presente a fi gura 
do destinatário fi nal, aquele 
em que se encerra a cadeia 
comercial, a relação estará 
sujeita às leis consumeristas. 
Por outro lado, ausente a 
fi gura do consumidor, a rela-
ção entabulada será regulada 
pelas regras gerais do CC e 
Marco Civil da Internet.

Há que se atentar, ainda, 
para as questões fi scais, tri-
butárias e suas obrigações 
acessórias, que são bastante 
nebulosas e controvertidas. 
Exatamente pelo fato de 
o e-commerce não possuir 
legislação específi ca e pre-
cisa é que surgem dúvidas e 
confusões sobre a matéria, 
sendo o debate constante 
e distante de uma solução 
única, impondo atenção 
redobrada dos empreende-
dores do comércio digital.

Logo, o investimento no 
e-commerce é bastante 
sedutor em virtude da fa-
cilidade e simplicidade que 
essa modalidade comercial 
traz em relação ao comércio 
tradicional, contudo não se 
pode iludir e crer que se está 
livre de regramentos e buro-
cracias atinentes a qualquer 
atividade empresarial.

O regramento específi co 
escasso sobre e-commerce 
não implica na ausência de 
regulamentação e de regras, 
ao contrário, demanda que o 
empresário tenha ainda mais 
cautela às inúmeras leis que 
podem regular o negócio, 
pois a inobservância das 
condutas legais ensejará a 
aplicação de sanções admi-
nistrativas e legais cabíveis, 
podendo acarretar a aplica-
ção de multa e suspensão 
temporária de atividade. 

O e-commerce continua 
como atividade muito pro-
missora, mas deve o empre-
sário estar atento a todas as 
implicações das atividades, 
buscando orientação, inclu-
sive jurídica, necessária.

(*) - É advogada das áreas de 
contencioso cível, família e 

sucessões do FF Advogados 
(nathalie.lima@ffl  aw.com.br).

Breves linhas
sobre o e-commerce
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O cigarro liderou o ranking da ilegalidade,

correspondendo a 38% das mercadorias apreendidas no ano passado.

Edson Vismona (*)

Com relação à composi-
ção das apreensões, o 
cigarro lidera o ranking 

da ilegalidade, corresponden-
do a 38% das mercadorias 
apreendidas no ano passado. 
No total foram apreendidos 20 
milhões de maços de cigarro, o 
que corresponde a, aproxima-
damente, R$ 100 milhões. Na 
sequência estão eletrônicos e 
informáticas com 22% e 7%, 
respectivamente.

Além das mercadorias e 
veículos foram apreendidos 
pelas equipes operacionais da 
Receita, que atuam na região 
de Foz do Iguaçu drogas, armas 
e munições que entrariam de 
forma ilegal no país. Não obs-
tante os resultados elogiáveis 
das apreensões realizadas pelas 
Receita, Polícia Federal e Polí-
cia Rodoviária Federal em Foz 
e demais regiões, constata-se 
que precisamos fortalecer o 
controle das fronteiras para 
o efi caz combate à entrada de 
produtos ilegais no território 
brasileiro.

Relatório do Tribunal de 
Contas da União (TCU) de 2015 
mostrou um cenário desola-
dor para as políticas públicas 
voltadas para as fronteiras 
brasileiras e essa realidade se 
propaga até os dias de hoje. 
Entre os problemas apontados 
destacam-se o baixo grau de 
investimentos e a carência de 
recursos humanos, materiais e 
fi nanceiros dos órgãos respon-

Fronteiras vulneráveis e o 
contrabando de cigarros

Recentemente a Receita Federal de Foz do Iguaçu apresentou balanço das apreensões de mercadorias e veículos 
realizadas durante o ano de 2017, que somaram US$ 80,1 milhões, o que representa, aproximadamente, R$ 260 
milhões. Esse valor é 19% maior que o registrado no ano anterior, quando as apreensões foram de US$ 67,4 milhões

Google

sáveis pela prevenção, controle, 
fi scalização e repressão aos 
crimes de fronteira. Desta for-
ma, essas regiões encontram-se 
absolutamente vulneráveis ao 
crime, seja ele o contrabando 
de produtos como cigarros, 
o tráfi co de drogas e armas, 
entre outros.

Prova de que muito ainda tem 
que ser feito em prol do contro-
le de fronteiras é o comércio 
de cigarros contrabandeados 
no Brasil que atingiu o nível 
recorde em 2017, represen-
tando 48% do volume total das 
vendas do produto. Em 2016, o 
contrabando representava 45% 
das vendas totais de cigarros e 
em 2015, 30%, segundo dados 
do Fórum Nacional Contra a Pi-
rataria e a Ilegalidade (FNCP). 

Para enfrentar o desafi o de 
exercer o controle de mais de 
16 mil km de fronteiras e os 1,7 
milhão de km de rodovias que 
permitem o acesso a pratica-
mente todo território nacional 
e aos países vizinhos é funda-
mental aperfeiçoar a estrutura 
voltada para o controle de 
fronteiras. O governo brasileiro 
precisa dar mais apoio técnico 
e operacional à execução do 
Plano Nacional de Fronteiras, 
com especial atenção à fi scali-
zação da fronteira entre Brasil 
e Paraguai. 

Entre as ações possíveis e 
com resultado efetivo estão a 
instalação de Centros Integra-
dos de Controle e Inteligência 
nas Fronteiras e em pontos 
estratégicos nas rotas rodo-

viárias, com a participação 
das forças policiais, além do 
uso de raio-X nas fronteiras 
fi scais e drones para fi scalizar 
as fronteiras e estradas. De 
outro lado, o já corriqueiro 
contingenciamento de recur-
sos orçamentários não pode 
continuar, essa prática coíbe 
a ação do Estado e estimula 
a ocupação de espaços pelas 
organizações criminosas.

É certo que não podemos 
deixar o mercado ilegal do-
minar o comércio brasileiro 
fortalecendo a criminalidade 
e aumentando a violência que 
afeta toda a sociedade. 

(*) - É presidente do Fórum Nacional 
Contra a Pirataria e a Ilegalidade 

(FNCP) e do Instituto Brasileiro de 
Ética Concorrencial (ETCO).

Hoje o valor do robô é 300% mais baixo do que em 1990, quando 

os primeiros robôs apareceram por aqui.

A economia brasileira começa 
a dar sinais de recuperação. Um 
dos indicativos desta retomada é 
o investimento da indústria nacio-
nal na robotização da produção. 
Segundo dados da Federação 
Internacional de Robótica (IFR, da 
sigla em inglês), em 2016, foram 
vendidos 1,8 mil robôs industriais 
no mercado nacional. Embora seja 
um avanço, é um volume conside-
rado ainda baixo em relação aos 
países mais desenvolvidos, como 
a China, que vende cerca de 90 
mil unidades por ano, e a Coreia 
do Sul, 40 mil. 

Porém, o volume de robôs tende 
aumentar no Brasil até 2019. A IFR 
aponta que o setor da indústria 
deve adquirir 400 mil robôs indus-
triais. No Brasil, serão 3.500 novas 
unidades nas fábricas, mais que o 
dobro do registrado em 2015, que 
foi de 1.407 unidades. De acordo 
com Guilherme Thiago de Souza, 
CEO da Roboris, empresa de tec-
nologia e engenharia, com foco no 
desenvolvimento de projetos ‘turn 
key’ de células robotizadas e au-
tomação industrial, esse aumento 
se deve principalmente ao setor 
automotivo, que atualmente é o 
que mais investe nesta tecnologia 
e que foi responsável por introduzir 
os robôs na produção industrial 
brasileira. 

“No mundo, cerca de 70% dos 
equipamentos estão neste seg-
mento. Como os robôs possuem 
capacidade de movimento similar 
ao do braço humano, são mais 
usados em tarefas pesadas, como 
a soldagem, a pintura e o carre-
gamento de máquinas”, afi rma. 
No entanto, outros setores, com 
destaque para as indústrias de 
alimentos e bebidas, automobilís-
tica, eletroeletrônica e química, 
também têm contribuído para o 
avanço da robotização no Brasil. 

“Na indústria alimentícia, por 
exemplo, cada vez mais há uma 
procura por soluções com sistemas 

de paletização, que além de garan-
tir uma padronização da produção, 
contribui também para preservar a 
segurança e integridade física dos 
profi ssionais que atuam no setor, 
substituindo-os nas funções de 
maior risco, como as que envolvem 
trabalho braçal e esforços repeti-
tivos”, conta Guilherme. 

O uso de robôs também possibi-
lita que as condições de trabalho 
dos funcionários sejam melhora-
das. “Não há mais problemas com 
poeira, alto ruído, má postura para 
execução de determinada função, 
calor e ambiente perigoso ou 
insalubre e que possam acarretar 
em problemas para a saúde do 
trabalhador. Com isso, eles podem 
ser capacitados para outras ativi-
dades, como as de programadores 
do equipamento”, ressalta. 

Mas não dá para falar de inves-
timentos na indústria sem pensar 
em fatores que estão na mente do 
gestor, como a redução de custos, 
aumento da produtividade e lu-
cratividade, e a melhora na com-
petitividade. “E, nesses quesitos, 
a tecnologia robótica tem muito 
a oferecer, já que possibilita uma 
previsão da produção e de custos, 
a uniformização de produtos, um 
maior controle de qualidade, além 
da possibilidade de monitoramento 
de todas as etapas do processo de 
produção em tempo real”. 

Outro ponto positivo para o 
avanço da robotização no Brasil 
é o custo. Hoje o valor do robô 
é 300% mais baixo do que em 
1990, quando os primeiros robôs 
apareceram por aqui. “Mas ainda 
há alguns entraves que precisam 
ser ultrapassados, como o ‘Custo 
Brasil’, que afeta a capacidade 
das empresas de oferecer preços 
competitivos, o excesso de buro-
cracia existente no país, a carga 
tributária elevada, além da mão de 
obra, que precisa ser especializada 
e capacitada para absorver a nova 
demanda (Roboris).

Produção industrial
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