
Página 5

Política
São Paulo, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020

www.netjen.com.br

A importância da gestão 
de riscos na cadeia de 

fornecedores do agronegócio

O agronegócio tem 
um desempenho 
fundamental na 
economia brasileira

Não é à toa que so-
mos apelidados de 
celeiro do mundo, 

além de sermos o segundo 
maior produtor de soja do 
mundo e um dos maiores 
exportadores de milho e 
proteína animal - esta última 
fortemente impulsionada 
pela peste suína africana 
assolada nos rebanhos da 
Ásia em 2019. 

Tão forte quanto a presen-
ça do Brasil no agronegócio 
são os riscos ambientais que 
fazem parte do cotidiano do 
produtor rural. No último 
ano, o cenário interno pres-
sionou o agronegócio em 
busca de mais transparência 
e rigidez nas questões am-
bientais por conta da expo-
sição negativa do Brasil com 
as queimadas na Amazônia. 
Riscos de produção também 
fazem parte do dia a dia do 
empreendedor ruralista. 

O uso de defensivos agrí-
colas (ou agrotóxicos) é 
pauta altamente polêmica 
e que enseja argumentos 
inflamados por todos os 
lados, sem contar os efeitos 
das mudanças climáticas, 
que impactam a produção 
em muitas regiões. As 
intempéries de mercado, 
decorrentes da variação dos 
preços das commodities, do 
aumento de preços por que-
bra de safra e do controle 
de preços em alguns países 
também são problemas re-
correntes do produtor rural. 

Porém, ultimamente, o 
ruralista tem mais um risco 
a gerenciar devido ao au-
mento de sua criticidade, 
que são os riscos envolvidos 
na cadeia de fornecedores. 
Uma grande preocupação 
na gestão dos fornecedo-
res e produtores rurais é a 
utilização de trabalho aná-
logo à escravidão na cadeia 
de valor. Segundo dados 
do Ministério do Trabalho 
(MT), 43% da lista do tra-
balho escravo encontra-se 
na zona rural. 

Dentre os produtores que 
foram apontados, há um 
caso que se tornou público 
e envolveu a Starbucks e a 
Nespresso. A fazenda Cedro 
II fornecia café para ambas 
empresas e apareceu na 
lista do MT. Imediatamen-

te estas empresas abriram 
processos internos para 
investigação. Tarde demais, 
o estrago já estava feito. 

Para mitigar este e outros 
riscos na cadeia de fornece-
dores e produtores, uma das 
alternativas é a exigência 
de selos de qualidade e 
integridade. Dentre eles, 
destaca-se o “Agro Mais 
Integridade”, um reconhe-
cimento às empresas que 
adotam práticas de gover-
nança e de responsabilidade 
social e ambiental. Este tipo 
de atestado é importante 
porque demonstra o com-
prometimento de quem o 
recebeu na luta pelo com-
bate a atos ilícitos. 

Selos e reconhecimentos 
privados são menos efe-
tivos, haja vista a fazenda 
Cedro II que possuía certi-
ficados de qualidade, tanto 
da Nespresso quanto da 
Starbucks. Outra alterna-
tiva utilizada é o rastrea-
mento dos produtos por 
meio de tecnologias como 
o Blockchain. Basicamente, 
a tecnologia permite que 
dados sejam registrados e 
avaliados de forma descen-
tralizada, possibilitando que 
diferentes elos da cadeia se 
monitorem e não alterem as 
informações. 

Anteriormente a esta tec-
nologia, os dados eram ar-
mazenados em um banco de 
dados centralizado e, para 
ter confiança, era necessá-
rio um “custodiante” das 
informações. Natura e Car-
refour são dois exemplos 
de empresas que utilizam 
o blockchain para rastrear 
seus produtos desde a ori-
gem. Isto garante a ambos 
um acesso tempestivo e 
acurado das informações 
de tudo o que passa pelas 
empresas. 

Os consumidores procu-
ram cada vez mais produtos 
sustentáveis, no sentido 
mais amplo da palavra. Para 
isto, é fundamental que os 
produtores e fornecedores 
se integrem neste elo de 
controles, pois basta uma 
denúncia de práticas ilegais 
ou imorais para impactar de 
maneira negativa na reputa-
ção da empresa. 

Fique atento. 

(*) - É diretor de riscos e performance 
na ICTS Protiviti, empresa 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados. 

Rodrigo Castro (*)

Ekaterini Sakellaropoulou assumirá gabinete no dia 13 de março.

O Parlamento da Grécia ele-
geu ontem (22) a magistrada 
Ekaterini Sakellaropoulou 
para ser a primeira mulher a 
assumir a presidência da Re-
pública. A conservadora tem 
63 anos e é especialista em 
direito ambiental. Atualmen-
te, é presidente do Conselho 
de Estado, onde também foi 
a primeira mulher a ocupar 
o cargo.

Durante a sessão, ela 
recebeu 261 votos de um 
total de 300 deputados, in-
cluindo de representantes 

da esquerda e do Syriza, 
legenda que ficou no poder 
até julho de 2019. “Chegou a 
hora da Grécia se abrir para o 
futuro”, afirmou o primeiro-
-ministro grego, Kyruakos 
Mitsotakis, no início do mês, 
quando apresentou o nome 
da juíza para a votação no 
Parlamento. 

Sakellaropoulou assumirá o 
gabinete no próximo dia 13 de 
março. Na Grécia, o cargo de 
presidente é mais protocolar e 
quem de fato lidera o governo 
é o premier (ANSA).

O Imposto sobre Gran-
des Fortunas (IGF) 
incidiria sobre patri-

mônio líquido superior a R$ 
22,8 milhões, com alíquotas 
entre 0,5% e 1%. A proposta, 
do senador Plínio Valério 
(PSDB-AM), aguarda a de-
signação de relator.

O projeto considera gran-
de fortuna o patrimônio 
líquido que excede o valor de 
12 mil vezes o limite mensal 
de isenção do Imposto de 
Renda. 

Em 2019, foram considera-
dos isentos os rendimentos 
mensais de pessoas físicas 
até R$ 1.903,98. Também,  
prevê três faixas de tributa-
ção. Quem tem patrimônio 
líquido entre 12 mil e 20 mil 
vezes o limite de isenção 
(entre R$ 22,8 milhões e R$ 
38 milhões) pagaria 0,5% de 
imposto. As fortunas entre 
20 mil e 70 mil vezes (entre 
R$ 38 milhões e R$ 133,2 
milhões) pagariam 0,75%. 
Milionários com patrimônio 

O expressivo crescimento 
das exportações, combinado 
com a desvalorização da moeda 
brasileira frente a outras moe-
das, tem contribuído para a alta 
do preço da carne bovina no 
mercado interno, impactando 
o orçamento dos consumido-
res. Para evitar a redução do 
consumo do produto no país, 
projeto em análise na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado, estabelece a redução 
das alíquotas sobre o ICMS 
nas operações interestaduais 
relativas à carne bovina. 

A proposta, do senador Edu-
ardo Braga (MDB-AM), aguar-
da a indicação de um relator. 
Essas alíquotas passarão dos 
atuais 7% e 12%, a depender 
da origem e do destino das 
operações, para 3,5%, nas 
operações realizadas nas regi-
ões Sul e Sudeste destinadas 
às regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste e ao estado do 
Espírito Santo. A alíquota será 
de 6% nas demais operações.

Ao justificar a iniciativa, 
Braga explicou que, apesar de 
o Brasil ser um dos principais 
produtores e o maior exporta-
dor de carne bovina do mundo, 

Está pronta para votação 
em Plenário a proposta do 
senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), que federaliza 
as regras para a segurança 
bancária e para o transpor-
te de valores. Pelo texto, 
somente a União poderá 
definir as regras de funcio-
namento e da segurança 
das instituições financeiras 
e do transporte de valores, 
assim como caberá ao 
Congresso, com sanção 
presidencial, regulamentar 
serviços, funcionamento e 
segurança de estabeleci-
mentos bancários.

A iniciativa atende uma 
reivindicação da Febraban, 
com apoio do Sindicato 
dos Bancários. Segundo 
eles, o emaranhado de re-
gras distintas nos estados 
e municípios brasileiros 
acaba enfraquecendo a se-
gurança bancária. Por isso é 
necessária a uniformização 
dessas ações por norma fe-
deral. Normas como uso de 
vidros blindados nas facha-
das das agências, presença 
de vigilantes no autoaten-
dimento após o expediente 

Atraso no 
prazo de 
entrega 
pode gerar 
reembolso

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) apre-
sentou à Comissão de 
Transparência e Fiscaliza-
ção do Senado um projeto 
que altera o Código de 
Defesa do Consumidor 
(CDC), estabelecendo que, 
caso o vendedor ou a em-
presa atrase a entrega do 
produto, o consumidor 
terá direito ao reembolso 
imediato do valor do frete.

“Segundo o CDC, os for-
necedores são obrigados a 
fixar, no momento da venda, 
o prazo para a entrega dos 
produtos adquiridos. O CDC 
define como prática abu-
siva não fazer isso. Apesar 
disso, ainda é comum os 
consumidores adquirirem 
produtos, pagarem por todo 
o frete, mas receberem as 
mercadorias com atraso, 
sem qualquer reparação do 
fornecedor. Isso não pode 
continuar assim. A pena de 
reembolso integral do valor 
do frete caso a entrega atrase 
aperfeiçoa o CDC”, defende 
Randolfe na justificativa (Ag.
Senado).

EPA

Comissão do Senado analisa imposto 
para taxar grandes fortunas

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado analisa projeto que pode obrigar milionários a 
pagarem mais tributos

Pelo projeto, patrimônios superiores a R$ 22,8 milhões serão 
taxados entre 0,5% e 1%.
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sobre o espólio das pessoas 
físicas. Segundo o texto, cada 
cônjuge ou companheiro de 
união estável será tributado 
individualmente. Mas o pro-
jeto admite a possibilidade 
de cobrança por metade do 
valor do patrimônio comum. 
Bens e direitos registrados 
em nome de filhos menores 
seriam tributados com os 
dos pais.

Para o senador Plínio Va-
lério, o IGF é uma “forma 
de tentar amenizar a grave 
desigualdade econômico-
-social que historicamente 
assola o país”. Na justificativa 
do projeto, ele argumenta 
que a iniciativa pode “re-
duzir injustiças provocadas 
pelas assimetrias inerentes 
à economia de mercado”. 
O parlamentar nega, entre-
tanto, que o projeto seja um 
“imposto Robin Hood”, que 
tira dos ricos para “acabar 
magicamente” com a miséria 
do povo (Ag.Senado).

acima desse valor seriam 
tributados em 1%.

Cada alíquota incide sobre 
a parcela do patrimônio 
prevista na respectiva faixa 
de tributação. Por exemplo: 
uma pessoa física com pa-
trimônio de R$ 150 milhões 
pagaria 0,5% sobre R$ 15,2 
milhões (diferença entre R$ 
38 milhões e R$ 22,8 milhões, 
da primeira faixa); 0,75% 
sobre R$ 95,2 milhões (dife-

rença entre R$ 133,2 milhões 
e R$ 38 milhões, da segunda 
faixa); e 1% sobre R$ 16,8 
milhões (diferença entre 
R$ 150 milhões e R$ 133,2 
milhões, da terceira faixa). 
O valor final do IGF seria a 
soma dessas três parcelas.

Pessoas físicas e jurídicas 
deverão pagar o tributo. 
Quem mora no exterior con-
tribuiria apenas sobre o pa-
trimônio existente no Brasil. 

Normas de segurança bancária 
poderão ser federalizadas

bancário, proibição de uso de 
celulares e outros temas, que 
hoje seguem regras distintas 
nas cidades brasileiras, serão 
sistematizadas.

“A segurança pública é 
tema de extrema relevância 
e fonte direta de preocupa-
ção para toda a população, 
que anseia por soluções para 
esse drama que aflige a to-
dos. Assim, a federalização 
da legislação relacionada 
à segurança privada, nela 
inserida a bancária, permi-
tirá que o tema seja tratado 
com mais racionalidade, 
facilitando a padronização 

de produtos, serviços, roti-
nas, processos, instalações 
e equipamentos aptos a 
produzir efeitos concretos, 
com um mínimo de falhas 
e impactos negativos”, ar-
gumenta Davi.

O relator da proposta na 
CCJ, senador Major Olimpio 
(PSL-SP), disse que a falta 
de previsão constitucional 
atribuindo competência pri-
vativa para a União legislar 
sobre segurança bancária, 
levou à criação desse ema-
ranhado de leis estaduais 
e municipais que versam 
sobre o tema (Ag.Senado).

Alcolumbre, autor da proposta: federalização permitirá mais 
racionalidade e padronização.
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Proposta reduz impostos para 
segurar alta dos preços da carne

o consumidor brasileiro foi pego 
de surpresa com a alta nos pre-
ços da proteína mais consumida 
no país. Um dos principais 
motivos para o encarecimento 
do produto, segundo ele, foi o 
aumento das exportações para 
o mercado chinês. Desde o fim 
do ano passado os pecuaris-
tas brasileiros comemoram o 
aumento das exportações de 
carne bovina. Os consumidores 
brasileiros, porém, começaram 
a sentir o reflexo disso no bolso.

De acordo com dados divul-
gados pelo Cepea/USP, citados 

por Braga, o preço do boi gordo 
subiu 23,27% em novembro de 
2019, e atingiu o pico de valo-
rização de 36,45% no final do 
mesmo mês. Ao defender sua 
proposta, Braga defende que 
a carne bovina é uma proteína 
essencial e cultural na dieta 
dos brasileiros, pois garante 
boa densidade calórica, sendo 
excelente fonte de proteína, 
ferro e diversos outros mi-
cronutrientes, o que assegura 
uma alimentação “nutricional-
mente” adequada, com preços 
acessíveis (Ag.Senado). 

Aumento das exportações e desvalorização do real levou ao 
aumento do preço da carne bovina em até 36%.
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Grécia elege pela primeira vez 
uma mulher como presidente

Parcerias com 
hospitais particulares 
para reduzir fila 
do SUS

Projeto em análise na Câma-
ra dos Deputados permite que 
sejam realizadas parcerias ou 
convênios com equipamentos 
de saúde particulares para 
desburocratizar a fila de espera 
dos exames do SUS. O autor 
da proposta, deputado Célio 
Studart (PV-CE), explica que a 
Constituição assegura o direito 
a saúde a todos os brasileiros e 
que é de competência comum 
da União, estados, DF e muni-
cípios o cuidado com a saúde 
e assistência pública.

“Segundo uma pesquisa do 
Datafolha, publicada no portal 
de notícias “G1” em setembro 
último, 18% (dezoito por cen-
to) dos brasileiros consideram 
a saúde o principal problema 
do país”, afirma Studart. Ele 
cita, como exemplo de boa ini-
ciativa, um programa conheci-
do como “Corujão da Saúde” no 
estado de São Paulo que realiza 
parcerias com equipamentos 
particulares de saúde para 
desburocratizar a realização de 
exames. O projeto, que tramita 
em caráter conclusivo, será 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social; de Finanças 
e Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).


