
Como Portugal está 
recebendo as pequenas 

indústrias brasileiras

Portugal está se 
mostrando um país 
disposto a apoiar a 
internacionalização 
da indústria 
brasileira

Em especial a desen-
volvedora de tec-
nologia, abrindo as 

portas do mercado europeu 
para novas operações. O 
projeto Portugal 2020, um 
acordo de parceria adotado 
entre Portugal e a Comis-
são Europeia, que reúne a 
atuação dos cinco Fundos 
Europeus Estruturais e de 
Investimento, iniciado em 
2014 e que terá seu ápice 
em meados de 2021, por 
exemplo, aceitou a candi-
datura de indústrias brasi-
leiras interessadas em levar 
tecnologia ao país europeu.

Para que se entenda 
melhor o projeto Portugal 
2020, em 2014, a Comissão 
Europeia reuniu cinco fun-
dos europeus estruturais 
e de investimento para 
promover o crescimento de 
países europeus que mais 
necessitam de apoio para 
desenvolvimento: Fundo 
Europeu de Desenvolvi-
mento Regional, Fundo 
de Coesão, Fundo Social 
Europeu, Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimen-
to Rural e Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e 
Pescas. 

Até o final do projeto (es-
timado para meados deste 
ano), Portugal receberá 25 
milhões de euros. De for-
ma mais simples, o projeto 
consiste na estratégia de 
Portugal para a aplicação 
dos fundos da União Eu-
ropeia entre 2014 e 2020. 
Para concorrer à verba, os 
projetos dos pleiteantes ao 
financiamento precisam 
obedecer determinados 
critérios, que demonstrem 
significativa especialização 
científica, tecnológica e eco-
nômica e que possam gerar 
vantagens competitivas ao 
país, recebendo notas que 
vão de zero a seis.

A intenção do Portugal 
2020 é gerar emprego e ren-
da ao país europeu, de forma 
inteligente, sustentável e 
inclusiva, atraindo inovação 
tecnológica e promovendo 
a industrialização regional, 
especialmente nas regiões 
Norte, Central, de Lisboa, 
Alentejo, Algarve, Açores 
e Madeira. E, onde entram 
as pequenas indústrias 
brasileiras, neste contexto? 

Com um ‘quê’ de ousa-
dia e boa vontade para 
entender as necessidades 
mercadológicas e a forma 
como os portugueses – e 
os europeus, de modo geral 
– fazem negócios, quais-
quer empresas brasileiras 
puderam se candidatar ao 
financiamento do projeto 
Portugal 2020, num dos 
16 programas operacionais 
oferecidos. Podia-se, por 
exemplo, pleitear financia-
mento para construção de 

unidades fabris ou inves-
timento em parceria com 
outras indústrias locais: o 
que Portugal precisa é de 
força de trabalho, inovação 
tecnológica e indústrias 
dispostas a gerar empregos 
localmente. 

E, uma vez que se conquis-
te espaço no país europeu, 
a comunidade europeia 
se abre aos negócios com 
muito mais facilidade e 
entusiasmo. Existem ou-
tros atrativos locais aos 
empresários brasileiros. 
Aqui, estamos acostumados 
com a eterna burocracia. 
Em Portugal, sua empresa 
é aberta, legalmente, em 
cerca de uma hora – no 
Brasil, chega a demorar 180 
dias. Os órgãos regulatórios 
disponibilizam modelos de 
documentos aos quais o 
empreendedor se adapta, 
sem a necessidade de criar 
seus próprios contratos. 

Em termos culturais, as 
relações comerciais par-
tem da confiança entre os 
envolvidos, sendo menos 
burocráticas e mais ‘mãos 
à obra’. É importante que 
se saiba disso, porque o 
português é literal: é preciso 
que se respeite sua cultura 
para que essa confiança não 
seja maculada. A parte de 
todo esse cenário positivo, 
é preciso deixar claro que 
achismos não têm espaço 
numa operação de interna-
cionalização. 

Por isso, é necessário 
que as pequenas indústrias 
brasileiras que desejam 
operar na Europa estudem 
atentamente o mercado, 
identificando oportunida-
des e ameaças. Antes de 
‘desejar’ produzir seu pro-
duto no mercado europeu, é 
fundamental que se entenda 
a demanda que existe por 
ele, a logística envolvida 
em sua comercialização, os 
impostos de cada país apli-
cados à atividade e tantos 
outros pormenores que um 
industrial já conhece, obvia-
mente, por operar no Brasil, 
mas que não pode deduzir 
que seja exatamente igual 
na Europa. 

Por isso, muitos pleite-
antes recorreram a con-
sultorias especializadas 
no Portugal 2020, que 
ajudaram a formatar pro-
jetos com mais chance de 
aceitação. Os resultados 
das empresas beneficiadas 
pelo projeto Portugal 2020 
estarão disponíveis no pri-
meiro semestre de 2021. 
O governo português não 
divulgou estatísticas dos 
pleiteantes, mas é certo que 
outros pequenos empreen-
dedores brasileiros estão na 
expectativa de conseguir 
operar internacionalmente. 

Tomara que todos consi-
gam – e que representem 
bem o Brasil, com honesti-
dade e profissionalismo, no 
exterior.

(*) - É CEO da Standard America, 
indústria de placas eletrônicas para 
as áreas de agricultura, automação 
industrial, automotiva, internet das 

coisas e telecomunicações, entre 
outras (www.stdamerica.com).

Hidalgo Dal Colletto (*)
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Inscrições para 
o Encceja terminam hoje

Termina hoje (22) o prazo para a inscrição no Exame Nacional 
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Enc-
ceja) 2020. A aplicação das provas para o ensino fundamental 
e médio será no dia 25 de abril e ocorrerá em todos os estados. 
Inscrição pelo site (http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/
inicial). O exame serve para conceder o diploma de conclusão 
do ensino fundamental ou médio para os jovens e adultos que 
não conseguiram obter na idade adequada.

“A participação no Encceja Nacional 2020 é voluntária, gratuita 
e destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na 
idade apropriada para cada etapa de ensino, desde que tenham, 
no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e, no 
mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data do 
exame”, informou o Ministério da Educação (ABr).

Manter um veículo é custoso e requer atenção 
em relação a manutenção.

O ano mal começou e os boletos já batem à porta. Uma 
das primeiras cobranças anuais é o famoso IPVA. Para 
quem se programou, uma opção é pagar à vista a taxa até 
o dia 20 de janeiro com desconto de 3%, caso contrário, 
o ideal é checar o site do Detran quais são as demais 
possibilidades de pagamento. 

Porém, iniciar o ano pagando impostos não é algo agradá-
vel. Uma alternativa para se ver livre de gastos com essas 
taxas, seguro e manutenção para andar de carro pode ser 
a locação de um veículo. Manter um veículo é custoso e 
requer atenção em relação a manutenção e outros serviços 
necessários, sendo assim, listamos aqui cinco vantagens 
para quem pensa em locar um veículo em 2021. 
 1) Sem boletos de IPVA - Ao locar um carro não há 

preocupação em relação ao pagamento do IPVA, a 
locadora faz a entrega do carro com a documentação 
em dia. 

 2) Você não paga o seguro do carro - O pacote de 
proteção é uma garantia contra acidentes, furtos e 
roubos, cobrado de acordo com as necessidades do 
consumidor, que tem total controle sobre os gastos. 
O valor é o menor do mercado. 

 3) Manutenções inclusas no valor - O atendimento 
é emergencial 24h, todos os veículos recebem ma-
nutenção preventiva, inclusas no valor de locação. 

 4) Possibilidade de dirigir profissionalmente - Para 
quem pensa em alugar um carro para incrementar 

É possível se organizar para que a vida contábil do brasileiro 
seja mais tranquila.

O começo de todo 
ano é dado como 
complicado no Bra-

sil em questão financeira, 
pois é quando todos se 
desdobram para pagar suas 
contas e honrar seus com-
promissos, principalmente 
perante o governo. Com as 
empresas não é diferente! 
Para cumprir com as leis 
em vigor no Brasil, elas 
precisam se adequar e se 
organizar para não violar 
nenhuma delas. 

Pensando em auxiliar as 
empresas nessa questão, a 
Clever Global, especializada 
no gerenciamento de forne-
cedores e terceiros, contri-
bui para que seus clientes 
sejam mais eficazes e ágeis 
quando precisam lidar com a 
documentação dos seus fun-
cionários, seja no controle de 
pagamento de impostos dos 
fornecedores, como: INSS, 
FGTS, ISS, dentre outros e 
até as certidões negativas 
de débitos. 

Por meio da Plataforma 
SerCAE, que auxilia na 
gestão documental, minimi-
zando os riscos associados à 
subcontratação de serviços, 
consegue contribuir para 
uma fluidez no caixa de cada 
um de seus clientes. “É pos-
sível se organizar para que 
a vida contábil do brasileiro 
seja mais tranquila, evitan-
do maiores transtornos na 
hora de pagar uma conta. 
Prestamos esse serviço com 
toda essa ajuda às pessoas 
jurídicas que precisam de 

sk
ys

ca
nn

er
.c

om
/re

pr
od

uç
ão

lo
gw

eb
.c

om
/re

pr
od

uç
ão

Impostos: confira três dicas 
úteis para organizar as finanças
Quando o assunto são os Impostos, a primeira preocupação que vem à cabeça é a chegada do mês de janeiro

os impostos em dia, 
acabam encarecendo 
o valor total. Por isso, 
é importante estabele-
cer um planejamento 
para que erros como 
esse não aconteçam. 
Caso a Receita Federal 
entenda esse atraso 
como sonegação fiscal 
as consequências gera-
das são ainda piores.

	 •	 Fique atento aos 
possíveis incentivos 
fiscais na sua área - 
Analise a possibilidade 
de encontrar incenti-
vos fiscais na sua área 
de atuação ou na sua ci-
dade para economizar 
no gasto com tributos. 
Um exemplo é a Zona 
Franca de Manaus, que 
conta com incentivos 
fiscais, além de uma 
infraestrutura já em 
ordem para estimular 
a implementação de 
operações fabris de 
alta tecnologia na re-
gião.

Outro bom exemplo é a 
“Lei do Bem” que incentiva a 
inovação nas empresas, com 
a relocação de custos com 
impostos como IR e CSLL, 
para desenvolvimentos de 
novas tecnologias. Isso se dá, 
em razão dos mecanismos 
de políticas públicas para o 
desenvolvimento de áreas e 
segmentos econômicos na 
sociedade. - Fonte e mais 
informações: (http://clever-
global.com).

auxílio para muitas dessas 
obrigações fiscais”, explica 
Jefferson Rodrigues, geren-
te financeiro Brasil da Clever 
Global.

Pensando na dificuldade 
para lidar com os impostos, 
a empresa selecionou três 
dicas úteis para ajudar o 
brasileiro a se programar 
nas suas finanças ao longo 
do ano:
	 •	 Escolha o enqua-

dramento tributário 
correto - Boa parte 
dos profissionais libe-
rais paga mais impos-
tos do que deveria por-
que escolhe o regime 
tributário errado. Ao 
todo, são três opções 
de enquadramentos: 
o Simples Nacional, o 
Lucro Real e o Lucro 
Presumido. Dentre as 
três opções, existem 
diferenças de impos-
tos pagos e alíquotas, 
dependendo de cada 
caso. Para a maioria 

dos trabalhadores, o 
Simples é a melhor 
opção, por exemplo. 
Mas é importante ava-
liar caso a caso e com 
cautela.

  Caso haja um descuido 
com as datas de ven-
cimentos, as multas 
geradas, ao não pagar 
os impostos em dia, 
acabam encarecendo 
o valor total. Por isso, 
é importante estabele-
cer um planejamento 
para que erros como 
esse não aconteçam. 
Caso a Receita Federal 
entenda esse atraso 
como sonegação fiscal 
as consequências gera-
das são ainda piores.

	 •	 Tenha um planeja-
mento tributário 
para pagar menos 
imposto como PJ - 
Caso haja um descuido 
com as datas de ven-
cimentos, as multas 
geradas, ao não pagar 

Cinco vantagens para quem pretende 
alugar um carro

a renda existem pacotes flexíveis. O processo para 
se locar um carro e trabalhar como motorista de 
aplicativo é 100% online. Além disso, não há taxas 
adicionais para o caso de o aluguel ser exclusivamente 
para uso profissional. 

 5) Pague o quanto usar - São oferecidos aos moto-
ristas pacotes com valores adaptados e flexíveis. 
Eles têm o benefício de pagar faixas de preço que 
variam de 100km por semana ao ilimitado. Fonte e 
mais informações: (www.kovi.com.br).

Andreas Göhringer (*)

Como falar de perspectivas após uma 
retração de 4,4% na economia mundial 
em 2020, com recuo de 5,8% no Brasil, 
conforme estimativas do FMI? 

Temos muito a ser feito, se olharmos 
o PIB brasileiro, cujo crescimento na 
década que se encerra foi de apenas 
2,2%, ante alta de 30,5% na economia 
mundial. A visão de longo prazo é fun-
damental num momento de crise como 
o que ainda atravessamos. 

Isso inclui fazer nossa parte pela 
superação dos gargalos estruturais do 
país e seus problemas de infraestrutura 
que comprometem o escoamento da 
produção, como estradas, ferrovias, 
portos e aeroportos carentes de in-
vestimentos.

E temos alguma boa notícia? Claro 
que sim! A esperança permanece. Para 
lidar com as dificuldades enumeradas 

acima, o brasileiro lançou mão de sua 
criatividade. A falta de embalagens, 
no nosso caso, pôde ser superada com 
caixas plásticas retornáveis, utilizadas 
para trazer as importações e levar as 
exportações na sequência. 

Outro ponto forte foi o poder de 
negociação das equipes da cadeia 
de supply chain da indústria brasi-
leira, sempre capazes de contornar 
obstáculos. O segundo semestre de 
2020 se mostrou muito melhor que 
o primeiro, e os efeitos desse início 
de retomada se fizeram sentir em 
cascata. Alguns projetos que esta-
vam engavetados foram colocados 
em movimento. 

Diversas indústrias enxergaram a 
oportunidade de realizar manutenções 
necessárias, e assim um segmento ala-
vanca o outro. Para quem é fornecedor 
de máquinas e equipamentos, trata-se 
de uma oportunidade de oferecer pe-

ças de reposição. E a administração 
inteligente desses insumos é mais do 
que nunca necessária, como é o caso 
dos diafragmas para válvulas. 

A automatização de estoques pode 
incluir, por exemplo, o uso de chips 
nas peças, o que representa maior 
agilidade, controle, capacidade de 
rastreamento e economia de recursos. 
Como fornecedores do setor farma-
cêutico, trabalhamos com persistência 
para garantir insumos da maior quali-
dade possível, entregues em dia e com 
preço justo.

Começamos o ano com grande oti-
mismo e confiança na capacidade de 
reação de nossa indústria e conscientes 
da importante participação que temos 
na economia nacional e na sociedade 
como um todo.

(*) - É conselheiro da Câmara de Comércio e 
Indústria Brasil-Alemanha e CEO da GEMÜ Válvulas, 

Sistemas de Medição e Controle no Brasil.

Recuperação gradual é esperança 
para indústria em 2021


