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Sem dúvidas, o principal objetivo de um executivo de logística é a 
redução de custos, ainda mais em um cenário ainda mais desafiador 
como o que vivemos nos dias atuais. Redesenhar estratégias, econo-
mizar com processos logísticos e "pensar fora da caixa" é mais do que 
necessário. Mas infelizmente muitos gestores acabam encontrando 
pela frente um entrave algumas vezes desconhecido e silencioso: o 
próprio time que compõe o departamento de logística.   

Redução de custos em processos logísticos: 
o entrave onde menos se espera

Se houve um lado positivo na pandemia, foi a grande aceleração 
na transformação digital das empresas. Embora já falássemos sobre 
Indústria 4.0 há muitos anos, só agora ela encontrou mais espaço entre 
as empresas brasileiras. O termo, que foi usado pela primeira vez pelo 
governo alemão em 2012, engloba uma série de tecnologias que utilizam 
conceitos de sistemas cyber-físicos, Internet das Coisas e Computação 
em Nuvem. Seu principal atributo é a criação de fábricas inteligentes, 
que criam uma cooperação mútua entre seres humanos e robôs.   

O salto dado pela Indústria 4.0 em 2020

O que é assessoria de imprensa e quanto custa? Essas são duas 
perguntas frequentes que serão esclarecidas durante esse artigo. Para 
começar gostaria de esclarecer o papel da assessoria de imprensa dentro 
da Agência de Comunicação. Essa estratégia possibilita que você ou sua 
empresa saiam na mídia espontânea. De que forma? Como fonte para 
falar sobre sua especialidade, sem custos, diferente de publicidade. 
Mas como funciona o trabalho de assessoria de imprensa? Assessoria 
de imprensa ajuda a divulgar seu trabalho por meio de textos, artigos 
e relacionamento com os jornalistas.   

Quanto custa assessoria de imprensa? 

Freepik

Negócios em Pauta

Áreas Protegidas 
A Fundação Grupo Boticário mantém duas RPPNs (Reser-

va Particular do Patrimônio Natural) no país: a Reserva Serra 
do Tombador, no Cerrado goiano, e a Reserva Salto Morato, 
no município paranaense de Guaraqueçaba, no coração da 
Mata Atlântica. Enquanto a primeira é usada estritamente 
para fins científicos e de conservação, a segunda é aberta 
à visitação turística e vivência com a natureza. Juntas, elas 
preservam mais de 11 mil hectares de vegetação nativa. 
Com 30 anos de história, é uma das principais fundações 
empresariais do Brasil que atua para proteger a natureza 
brasileira. Saiba mais em: (www.fundacaogrupoboticario.
org.br).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Evento para falar sobre a importância da 
inovação para o desenvolvimento do Brasil

@Para analisar o cenário atual do Brasil, o WTC São Paulo 
Business Club convidou o Ministro da Ciência, Tecnologia 

e Inovações, Marcos Cesar Pontes para um debate nesta quinta-
-feira, 04 de fevereiro, a partir das 16h. Na ocasião, o Ministro vai 
conversar com um grupo de executivos de tecnologia e de finanças 
de empresas de grande porte. O encontro online é promovido 
pelo Comitê de CIOs e CFOs do WTC São Paulo Business Club 
e pretende abordar os novos cenários e tendências de inovação 
para este ano. Os especialistas também vão pontuar estratégias 
relacionadas ao protagonismo da ciência e tecnologia para o 
desenvolvimento de todo o país. O evento será mediado pelos 
líderes do Comitê, o CIO especialista em transformação digital, 
José Feliciano, e o CIO Latam da Motorola, Miguel Lopes ((11) 
3043-7018 ou contato@wtcclub.com.br).   Leia a coluna 
 completa na página 2
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Novidades no ambiente tributário 
brasileiro são rotineiras, 
principalmente alterações de 
pequenas regras, como mudanças 
de alíquotas e obrigações acessórias 
para cumprir regras fiscais.

Porém, espera-se, de longa data, uma 
mudança mais profunda. Nos últimos 

anos, algumas reformas – como a trabalhista 
e a da previdência – trouxeram esperan-
ças que a tão sonhada Reforma Tributária 
pudesse acontecer. 

Mas 2020 foi um ano desafiador, com 
crises políticas, pandemia e as eleições 
municipais, que foram um verdadeiro 
empecilho para que algo mudasse. Muito 
embora fatos como a criação de grupos 
de trabalho para a consolidação de duas 
PECs (110/19 e 45/19) e uma proposta de 
Reforma Tributária pelo Governo Federal 
foram destaque em 2020. Mas o que esperar 
de 2021? Destaco 10 temas que podem, 
de fato, agitar o nosso ambiente tributário 
neste ano que se inicia.

1. Teses tributárias em disputa: 
existem milhares de discordâncias entre 
os contribuintes e o Fisco, sobretudo na 
esfera federal. A mais famosa, já definida 
parcialmente pelo STF em 2017, pode ser 
definida em 2021. O impacto esperado 
para a União supera os R$ 300 bilhões, a 
depender da decisão final do Supremo.

2. Reforma tributária baseada nas 
PECs: as propostas de emenda 110/19 e 45/19 
tendem a evoluir neste ano. Senado e Câmara 
dos Deputados deverão discutir uma proposta 
única ainda no primeiro semestre. Consoli-
dação de diversos tributos como ICMS, ISS, 
PIS, COFINS e IPI são os principais desafios.

3. Consolidação do PIS e COFINS: 
a fusão desses dois tributos “gêmeos” foi 
proposta pelo Governo Federal por meio 
do projeto de lei 3887/20 (CBS), em uma 
espécie de fase 1 de uma Reforma Tributá-

10 fatos que podem agitar o ambiente 
tributário em 2021

ria. Se não vingar via PL, acontecerá dentro 
da Reforma Tributária oriunda das PECs.

4. Tributação de Dividendos e redu-
ção do IRPJ: para pleitear possível entrada 
na OCDE, o Brasil precisa alterar a forma 
de tributação de dividendos. A tributação 
deverá ser de 15% e, em contrapartida, 
haverá uma redução de alíquota dos atuais 
25% no imposto de renda para as empresas.

5. Desoneração da folha: os últimos 
17 setores que tinham a opção de recolher 
a contribuição previdenciária pela Receita 
Bruta (CPRB) ganharam fôlego com a 
prorrogação dessa sistemática até o final 
de 2021. Porém, existe um forte movimento 
para tornar esse benefício mais abrangen-
te e definitivo, com objetivo de reduzir a 
grande taxa de desemprego em nosso país.

6. Tributação sobre pagamentos: para 
fazer frente a uma possível desoneração da 
folha, a tributação sobre movimentações 
financeiras, algo próxima à antiga CPMF, pode 
aparecer como novidade. A tributação de no-
vos serviços e produtos digitais está na mira.

7. Mudanças no imposto de renda da 
pessoa física: o Governo Federal é a favor 
de aumentar a faixa de isenção do imposto 
de renda para cerca de R$ 3 mil mensais. 
Possíveis mudanças nos critérios de de-
dução de despesas com saúde e educação 
também podem ocorrer. A tabela do imposto 
de renda não é atualizada desde 2015.

8. Simplificação de obrigações aces-
sórias: a lei de liberdade econômica criada 
em 2019 pretende reduzir a burocracia nas 
empresas. A simplificação do REINF e a 
eliminação do SISCOSERV são exemplos. 
E vem mais por aí.

9. Revisão de incentivos fiscais: são 
quase R$ 300 bilhões de reais anuais com 
renúncias como o Simples Nacional e a 
Lei Rouanet, por exemplo. Reformas tri-
butárias devem reduzir – e muito – vários 
desses benefícios.

10. Novo REFIS por aí: a Câmara 
aprovou, em dezembro de 2020, em regime 
de urgência, requerimento para projeto de 
lei que cria um novo REFIS, por conta da 
crise gerada pela pandemia.

O ano de 2021 promete. A pressão que 
o Governo vem sofrendo para simplifi-
car o ambiente tributário nacional só 
aumenta. Motivos como reformas pro-
metidas e não cumpridas, o aumento do 
desemprego, a falta de competitividade, 
a crise fiscal por conta da pandemia e 
mesmo a saída da Ford do Brasil devem 
acelerar a Reforma Tributária total ou 
parcial para este ano. O aspecto político 
deve fazer a diferença.

 
(Marco Pitta é profissional de contabilidade, 

coordenador e professor dos programas de MBAs 
em Contabilidade e Finanças da Universidade 

Positivo).

Eu sei… Não é fácil 
dizer ao chefe que 
está grávida! 

Sumaia Thomas

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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VOCê jÁ 
PENsOu EM 

PAssAR A 
PRODuzIR A 

suA PRóPRIA 
ENERgIA 

ELéTRICA?
    Leia na página 6

TECNOLOgIA A FAVOR DO BOLsO E DO MEIO AMBIENTE

MAsP gratuito
O ingresso no Museu de Arte de São 

Paulo (MASP) passará a ser de graça nas 
primeiras quartas-feiras de cada mês. A 
gratuidade conta com patrocínio da B3, a 
bolsa de valores de São Paulo. A entrada 
no museu já é gratuita, tradicionalmente, 
todas as terças-feiras. O ingresso dá direito 
a visitar todas as exposições em cartaz. 
Em razão da pandemia, o MASP adotou 
medidas de segurança para as visitas. 
Para entrar no museu, o agendamento 
online é obrigatório, inclusive para os 
dias gratuitos, e deve ser feito pelo link 
(https://masp.org.br/visite#visit-tickets). 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/voce-ja-pensou-em-passar-a-produzir-a-sua-propria-energia-eletrica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-02-2021/
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quanto-custa-assessoria-de-imprensa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/reducao-de-custos-em-processos-logisticos-o-entrave-onde-menos-se-espera/
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