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Google Meu Negócio: gratuito e 
essencial para as empresas

A importância 
do PIS/PASEP e COFINS 

para o ICMS

Quando destacamos os 
tributos mais complexos 
do nosso ordenamento 
jurídico, sem dúvida 
não podemos deixar de 
falar sobre o ICMS, PIS/
PASEP e COFINS

E quando esmiuçamos 
os diversos institutos 
que envolvem os refe-

ridos tributos, devemos ana-
lisá-los separadamente, pois 
há inúmeras diferenças entre 
estes. Todavia, como em toda 
boa regra, há exceções. E 
neste artigo falaremos sobre 
alguns casos em que, para 
tributarmos corretamente o 
ICMS de determinados pro-
dutos, devemos nos atentar 
às disposições do PIS/PASEP 
e COFINS.
	 •	Medicamentos - Um 

dos casos que vincula o 
ICMS com o PIS/PASEP 
e COFINS é a tributação 
dos medicamentos, mais 
especificamente em re-
lação às listas Positiva, 
Negativa e Neutra. Estas 
listas estão diretamente 
vinculadas às referidas 
contribuições, confor-
me segue:

	 •	Lista Positiva: Isen-
to de PIS/PASEP e 
COFINS;

	 •	Lista Negativa: 
Abrangido pela Inci-
dência Monofásica de 
PIS/PASEP e COFINS;

	 •	Lista Neutra: Tribu-
tação normal de PIS/
PASEP e COFINS.

E há diversos casos em 
que a tributação do ICMS 
varia de acordo com a lista 
a que o produto pertence. 
Como exemplo, podemos 
citar o Convênio ICMS 
nº 142/2018 que, em seu 
Anexo XIV, traz a relação 
de medicamentos que são 
abrangidos pelos regimes 
de substituição tributária 
e de antecipação. E nesta 
relação, além de outras in-
formações, podemos encon-
trar o tipo de lista em que o 
medicamento se enquadra.
	 •	C o n v ê n i o  I C M S 

34/2006 - Outro caso 
de vínculo entre o ICMS 
e o PIS/PASEP e CO-
FINS é em relação ao 
Convênio ICMS 34/2006, 

que dispõe sobre a de-
dução da parcela das 
contribuições para o 
PIS/PASEP e a COFINS, 
referente às operações 
subsequentes, da base 
de cálculo do ICMS nas 
operações com os pro-
dutos indicados na Lei 
Federal nº 10.147/2000.

Os produtos indicados na 
referida lei são os farma-
cêuticos, de perfumaria, de 
toucador ou de higiene pes-
soal. E estes produtos são 
abrangidos pela Incidência 
Monofásica do PIS/PASEP e 
COFINS, instituto este que 
determina um recolhimento 
majorado no início da cadeia 
de comercialização, pela 
pessoa jurídica industrial 
ou importadora, de modo 
que nas demais saídas, pelos 
distribuidores e varejistas, 
não haja recolhimento - é 
bastante semelhante à subs-
tituição tributária, mas com 
algumas ressalvas. 

E a dedução do valor 
das contribuições de que 
trata o Convênio 34/2006 
é justamente para que o 
valor majorado, resultado 
do regime de incidência 
monofásica, não aumente 
consideravelmente a base 
de cálculo do ICMS.

Diante disso, é de suma 
importância que os produ-
tos sejam tributados corre-
tamente, pois a dedução de 
que trata o Convênio ICMS 
34/2006 só é aplicada aos 
produtos disposto na Lei 
Federal nº 10.147/2000, 
abrangidos pelo regime 
monofásico do PIS/PASEP 
e COFINS.

Estes são apenas alguns 
exemplos das diversas rela-
ções existentes não só entre 
o ICMS e o PIS e COFINS, 
mas com os demais tributos, 
o que reforça a importância 
de uma análise sistemática 
do nosso ordenamento 
jurídico tributário, e ainda 
mais de uma consultoria 
especializada, de modo que 
o contribuinte não se depare 
com possíveis óbices fiscais.

(*) - É Consultor Tributário na 
Systax, empresa de inteligência 

fiscal (www.systax.com.br).

Lucas Moreira (*)

O Ministério da Agricul-
tura foi informado que o 
Kuwait passará a importar 
carne bovina do Brasil. 
“Mais uma boa notícia de 
abertura de mais um mer-
cado para a carne bovina 
brasileira: o Kuwait, país 
que visitamos em setem-
bro, quando iniciamos 
essa conversação. Hoje 
veio a boa notícia de mais 
um mercado para a carne 
bovina brasileira”, afirmou 
a ministra Tereza Cristina.

O Kwait foi um dos países 
em que a ministra esteve 
em setembro do ano pas-
sado, durante a missão ao 
Oriente Médio. Atualmen-
te a carne de frango (in 

natura) é o produto agro-
pecuário brasileiro mais 
comprado pelo Kuwait. 
Em 2018, foram importa-
das 122.945 toneladas, o 
equivalente a US$ 185,7 
milhões.

O Brasil também exporta 
para o Kuwait milho, suco 
de laranja, café solúvel, 
farelo de soja, café verde, 
carne de frango (industria-
lizada), carne de pato (in 
natura), castanha de caju e 
carne de peru (in natura). 
No ano passado, as expor-
tações agropecuárias para 
o Kuwait totalizaram US$ 
209,4 milhões, o equiva-
lente a 215.463 toneladas 
(Mapa).

Aumentou o 
número de 
alvarás para 
empreendimentos 
verticais

De acordo com as últimas 
informações disponibiliza-
das pela Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo, compi-
ladas pela Fipe em parceria 
com a Abrainc - Associação 
Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias, o número de 
alvarás concedidos na cidade 
para construção de novos 
empreendimentos verticais 
totalizou 909 projetos apro-
vados ao longo de 2019, 
constituindo novo recorde 
da série histórica. 

Com base nesses resulta-
dos, o Indicador Anteceden-
te do Mercado Imobiliário 
- que acompanha a variação 
do volume acumulado de 
alvarás concedidos em 12 
meses - encerrou o ano com 
alta de 29,1% em São Paulo. 
Trata-se do segundo ano con-
secutivo de crescimento do 
indicador na capital paulista 
(em 2018, o crescimento re-
gistrado foi de 36,4%), após 
um triênio marcado pela 
queda no volume de projetos 
aprovados (2015-2017). 

Em termos de distribuição 
regional, a maior parte dos 
alvarás envolveu novos em-
preendimentos verticais na 
Zona Leste (43,6%), seguida 
pela Zona Norte (19,7%), 
Zona Sul (19,3%), Zona Oes-
te (14,5%) e Centro (3,0%). 
O ano também foi marcado 
pelo crescimento na quan-
tidade de novos projetos na 
Zona Norte (+42,1%), Zone 
Oeste (+45,1%) e Centro 
(+35,0%) - (Fonte: Abrain-
c-Fipe).

As micro e peque-
nas empresas podem 
buscar na atuação 

socialmente responsável um 
diferencial de mercado que, 
entre outros benefícios, as 
credencia a ser fornecedoras 
de grandes empresas que 
adotam essa forma de gestão 
como critério de seleção. 

Além disso,  práticas 
empresariais socialmente 
responsáveis dão credibi-
lidade à gestão do negócio 
e facilitam na obtenção de 
crédito.

Considerando que a res-
ponsabilidade social empre-
sarial pode e deve fazer parte 
da estratégia de qualquer 
tipo de negócio, conheça 
cinco dicas que podem te 
ajudar a inserir condutas e 
ações de responsabilidade 
social em sua empresa. 
 1) Prefira contratar 

mão de obra local - 
A prática de contratar 
colaboradores da sua 
comunidade ajuda no 
desenvolvimento local 
por meio da geração 
de emprego e renda e 
é bem vista por todos, 
estimulando o bom 
relacionamento com 
a comunidade. Além 
disso, ao trabalhar 
perto de casa, os cola-
boradores geralmente 
faltam menos e che-
gam menos cansados 
ao local de trabalho, 
tornando-se mais pro-

Práticas empresariais socialmente responsáveis dão 
credibilidade à gestão do negócio.

Maria Carolina Avis (*)

Uma coisa é fato: se uma 
empresa não está no Goo-
gle, é a mesma coisa de não 
existir. 

E já que tudo começa 
com o usuário fazendo a 
busca de algum termo no 
maior buscador do mundo, 
é importante que as marcas 
tenham uma presença on-li-
ne para que sejam encontra-
das. Afinal, imagina quantos 
negócios serão perdidos se 
alguém pesquisar o nome 
da sua empresa no Google 
e não encontrar nada? O 
consumidor cada vez mais 
toma decisões de compra 
após ter feito uma pesquisa.

Mas a dúvida é: como 
estar no Google quando um 
usuário busca por um termo 
que tenha a ver com a minha 
marca ou até mesmo quando 
pesquisa o nome da minha 
empresa? Existe uma forma 
muito efetiva, funcional, de 
uso intuitivo e o melhor, 
gratuita! Uma ferramenta 
nativa do próprio Google: o 
Google Meu Negócio.

Divulgação

Bianca Canzi (*) 

A estabilidade pré-aposentadoria é uma ga-
rantia de emprego para que o trabalhador que 
está perto de se aposentar não seja mandado 
embora sem justa causa. 

Visa preservar sua fonte de renda, visto que cer-
tamente encontraria dificuldades para reinserção 
no mercado de trabalho acaso fosse dispensado 
em razão da idade, com possibilidade, ainda, de 
perder a qualidade de segurado e, via de conse-
quência, o direito ao benefício previdenciário. 

Esta garantia não está prevista na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). A garantia é firmada 
através das chamadas cláusulas de estabilidade, 
previstas em acordo ou Convenção coletiva e vale 
apenas para demissão sem justa causa. A esta-
bilidade é um direito concedido ao trabalhador 
que lhe permite permanecer no emprego, mesmo 
contra a vontade de seu empregador, desde que 
não exista uma causa objetiva que determine ou 
justifique sua dispensa. 

Para o empregado saber se tem direito a es-
tabilidade, primeiro ele deve fazer um cálculo 
do tempo de serviço para saber quando irá se 
aposentar e depois deverá solicitar a convenção 
coletiva do sindicato da categoria a que pertence 
e verificar se tem a cláusula de estabilidade. 

Assim, é a convenção coletiva da categoria 
profissional quem estipulará o prazo de quanto 
tempo antes de se aposentar, o trabalhador terá 
direito a estabilidade. O prazo é variável, tem 
categorias que preveem um ano, outras dois, 
mas tudo vai depender do que foi estipulado na 
convenção coletiva. 

Desta forma, caso o empregado que possui 
esta estabilidade seja dispensado sem justa 
causa, poderá ser reintegrado na empresa ou 
poderá receber os salários equivalentes entre 
o período da dispensa e a data que completará 
os requisitos para se aposentar. 

(*) - É advogada de Direito do Trabalho do escritório 
Aith, Badari e Luchin Advogados. 
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Cinco dicas para responsabilidade 
social nos pequenos negócios

O conceito de Responsabilidade Social nas empresas está relacionado com a ética e a transparência 
na gestão dos negócios e deve ser refletido nas decisões do dia a dia que podem causar impactos na 
sociedade, no meio ambiente e no futuro do seu próprio negócio

meio ambiente são 
recorrentes nos dias 
atuais e por isso de-
vem ser consideradas 
como fundamentais 
para uma boa prática 
de Responsabilidade 
Social Empresarial. 
Ao minimizar os im-
pactos negativos que 
sua empresa provoca 
na sociedade, você co-
labora positivamente 
para a conservação do 
meio ambiente e ainda 
conquista a simpatia 
do seu cliente. Uma 
boa gestão de resíduos 
também permite eco-
nomia, pois a empresa 
acaba desperdiçando 
menos matéria prima 
e insumos;

 5) Divulgue suas ações 
de responsabilidade 
social - Na hora de 
planejar suas ações de 
marketing e divulgação 
da sua empresa, não 
deixe de fora o que tem 
feito para se tornar uma 
empresa socialmente 
responsável.  Mostre 
que sua empresa não 
se preocupa apenas em 
gerar lucro e que investe 
em ações sustentáveis. 
Dessa forma, é possível 
atrair novas oportuni-
dade de negócios com 
clientes que comparti-
lham dos mesmos valo-
res que a sua empresa 
(AI/SEBRAE). 

dutivos. Os custos 
com deslocamentos 
também diminuem por 
causa da proximidade 
do local de trabalho;

 2) Prefira contratar 
fornecedores da 
sua comunidade - A 
mesma sugestão aci-
ma vale também para 
os fornecedores. Ao 
contratar fornecedo-
res locais, você gasta 
menos com transporte 
de matérias primas e 
insumos e ganha na 
agilidade das entregas, 
além de estimular o 
desenvolvimento de 
outros pequenos ne-
gócios localizados na 
sua região. Se você 
possui uma pequena 
fábrica de bolsas, por 
exemplo, pode adqui-
rir os arremates feitos 
por uma cooperativa 
de costureiras local;

 3) Cumprimento das 
leis trabalhistas - 
Pode parecer óbvio, 
mas respeitar as leis 
trabalhistas é uma pos-
tura de responsabilida-
de social da empresa, 
pois demonstra que 
o empresário valoriza 
seus empregados e 
colaboradores. Tenha 
em mente que em-
presas que valorizam 
seus funcionários va-
lorizam, na verdade, 
a si mesmas. Ao esta-
belecer uma relação 
saudável dentro da 
empresa, você con-
segue ter uma gestão 
mais tranquila do seu 
negócio e mantém seu 
empregado estimulado 
e motivado no ambien-
te de trabalho;

 4) Faça uma boa gestão 
de resíduos - As ques-
tões que envolvem o 

Trata-se de uma funciona-
lidade que opera para que 
o usuário tenha uma boa 
experiência ao pesquisar 
uma palavra-chave. Se ele 
pesquisa pelo nome de sua 
empresa isso significa que 
busca informações a seu 
respeito. No Google Meu 
Negócio é possível adicionar 
nome, telefone, atividades 
da empresa, site, catálogo 
de produtos, horário de 
funcionamento, fotos e ví-
deos, assim como também 
é possível que os usuários 
enviem avaliações, dúvidas 
e interajam entre si.

Além disso, o marketing 
digital tem um ponto muito 
positivo: a mensuração de 
dados. Você consegue saber 
quantas pessoas fizeram a 

busca de palavras-chave 
que resultaram em sua 
empresa, quantas pessoas 
ligaram em seu estabele-
cimento após terem feito 
uma pesquisa no buscador, 
quantas solicitaram rotas 
por meio do Google Maps, 
quantas fotos foram vistas, 
entre outras funcionalida-
des incríveis.

Para estar no Google não 
é preciso de investimento 
financeiro. O Google Meu 
Negócio pode e deve ser 
sua vitrine na web. Aposte 
em pequenas soluções que 
podem fazer com que seu 
negócio tenha uma presen-
ça on-line.

(*) - É professora de Marketing 
Digital do Centro Universitário 

Internacional Uninter. 

Trabalhador próximo da aposentadoria 
pode garantir estabilidade

Kuwait abre mercado para 
a carne bovina brasileira


