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tipos de atividades exercidas por algumas empresas para que visualizem 
a melhor forma de tributação e não paguem mais impostos do que o 
necessário. Os participantes entenderão, com exemplos práticos, como 
elaborar um planejamento tributário eficiente para a sua empresa. O curso 
é voltado para os profissionais do departamento fiscal e da contabilidade 
tanto do lado dos tomadores de serviços quanto dos prestadores para 
evitar perdas de recursos financeiros. Entre os temas, Legislações; Qual 
a melhor forma de escolher um regime de tributação; Quanto poderá 
economizar com um planejamento tributário eficaz; entre outros. Para 
mais informações, entre em contato com o email (spelegrino@sindus-
consp.com.br).

E - Distribuidora de Energia
O Centro Universitário Facens realizou um evento online para oficializar 
a parceria entre a instituição de ensino, a CPFL e a empresa chinesa 
NARI. O objetivo do convênio foi o de promover treinamento e profis-
sionalização de engenheiros elétricos nas competências de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica. A parceria consiste na 
construção de uma subestação de energia elétrica, provida pela CPFL, 
no campus do Centro Universitário. Este convênio dará origem a uma 
universidade corporativa, visando oferecer dados e promover treina-
mentos para professores, pesquisadores, alunos e colaboradores da 
distribuidora de energia, bem como para profissionais do mercado em 
geral. A subestação de energia elétrica é uma doação da CPFL para a 
Facens. Mais informações: (www.facens.br).

F - Área de Inovação
A Eurofarma, farmacêutica que mais investe em Pesquisa & Desenvol-
vimento e que, em 2019, aportou R$ 361 milhões em P&D, vai reforçar 
sua área de Inovação, que já conta com mais de 200 projetos em seu 
pipeline. Para isso, estão abertas 46 novas vagas, sendo seis para es-
tagiários e as demais para analistas, pesquisadores e farmacotécnicos. 
Inscrições devem ser feitas em: (https://eurofarma.gupy.io/). Todas as 
etapas acontecem no formato online, que usa de inteligência artificial 
para a análise dos currículos recebidos, que identifica, por meio de 
algoritmos, qual o candidato está mais alinhado com o perfil da função 
disponível. Os testes (idiomas, lógica, português, entre outros) e as 
entrevistas também são virtuais. Tanto o candidato, quanto o gestor, 
conseguem acompanhar o andamento do processo seletivo, otimizando 
tempo e custos.

G -  Páscoa Lovers 
A Cacau Show realiza na Páscoa uma promoção especial para os fãs da 
marca. Até o dia 31 de março, acontece a Promoção Páscoa Lovers. Os 

A - MasterChef Brasil
As inscrições para a oitava temporada do MasterChef Brasil estão abertas. 
Os interessados em participar da competição culinária, que será exibida 
pela Band em 2021, deverão preencher um formulário no site oficial da 
emissora (band.com.br/inscricao). Os participantes precisam ser maiores 
de 18 anos e não podem ter prestado serviços profissionais como cozi-
nheiros. Também não serão aceitas inscrições de pessoas já tenham curso 
superior em Gastronomia ou sejam estudantes da área. Desde a estreia 
do programa no país em 2014, os cozinheiros amadores Elisa Fernandes, 
Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim, Maria Antonia Russi, 
Rodrigo Massoni e Anna Paula Flaquer Nico realizaram o sonho de levantar 
o troféu do talent show culinário mais disputado do mundo.

B - Startup de Orgânicos
A Raízs, plataforma pioneira em conectar interessados em alimentos orgâ-
nicos aos pequenos produtores, acaba de dar mais um passo para ampliar 
o acesso a uma alimentação fresca e livres de agrotóxicos na mesa do 
consumidor. A empresa que já domina um terço do mercado de orgânicos 
online na capital paulista, anuncia que passa a expandir sua operação para 
algumas cidades, entre elas: Campinas, Vinhedo, Jundiaí, Hortolândia, 
Valinhos. Já no litoral estão Santos e Guarujá ao Sul e Bertioga, Maresias 
e São Sebastião ao Norte. Mais de 2 mil itens vindos vindos de 900 produ-
tores, entre verduras, legumes, frutas, ovos, arroz, manteiga, temperos e 
até itens não perecíveis, estão disponíveis na plataforma para quem quer 
se alimentar melhor nas regiões. Outras informações: (www.raizs.com.br).

C - Mercado PET
Hotéis, creches, alimentação natural e até mesmo cervejas especiais 
para cães e gatos são itens que já fazem parte da rotina de quem tem 
um animal de estimação. O mercado PET é um dos que mais cresce no 
Brasil, com aumento de 30% mesmo durante a pandemia. Acompanhan-
do as necessidades do mercado, o Centro Europeu - maior escola de 
profissões da América Latina - está lançando o curso “Mercado PET”. É 
destinado às pessoas que já atuam na área, como por exemplo, banhistas, 
lojistas, tosadores, cuidadores (pet sitters), passeadores (dog walkers), 
adestradores, alunos de medicina veterinária, médicos veterinários e 
outros e também para empreendedores ou futuros empreendedores do 
mercado pet. Com carga horária de 124 horas/aula, é ideal para quem 
quer empreender de forma inovadora e para profissionais que já atuam 
na área. Saiba mais: (www.centroeuropeu.com.br).

D - Planejamento Tributário 
No dia 9 de março, o SindusCon-SP realiza o curso’ Planejamento Tri-
butário’, que abordará conceitos, teorias e práticas alinhadas com os 

consumidores concorrem à cinco Jeep Renegade cheios de produtos 
de Páscoa, Ovos Gigantes e Vales Chocolates. Para concorrer é preciso 
participar do programa de benefícios Cacau Lovers (www.cacaushow.
com.br/cacau-lovers.html), se inscrever e seguir a mecânica: após realizar 
a compra em uma das 2.400 lojas da marca, com revendedores ou pelo 
e-commerce, o seu cupom fiscal virá com um pincode - nas compras 
via e-commerce, o pincode virá via e-mail cadastrado na compra; já nas 
compras via revendedores será entregue uma rasgadinha, e nas lojas 
físicas estará no cupom fiscal de compra - que deve ser cadastrado no 
site da Promoção: (www.cacaushow.com.br/pascoalovers). 

H - Consultoria de TI 
Reforçando seu posicionamento na oferta de soluções cloud ao mercado 
brasileiro, a AdopTI, consultoria especializada na plataforma de gestão 
empresarial SAP, é a primeira empresa com reconhecimento “Certified 
Integration with SAP S/4HANA” para a solução fiscal SAP ACR (Advan-
ced Compliance Reporting), programa de qualificação da gigante alemã 
que atestou a conformidade técnica da solução Fiscal AdopTI ADFTAX 
para integrar com o SAP S/4HANA. A conquista é um passo estratégico 
para que a consultoria de TI atinja sua meta de faturamento em 2021, 
posicionando-a com destaque e maior representatividade entre os par-
ceiros SAP, por meio de um portfólio robusto e completo na oferta de 
soluções da fabricante alemã no país. Saiba mais: (www.adopti.com.br).

I - 70 anos da Blindex® 
Referência em vidros no Brasil, eleita 16 vezes como marca Top Of 
Mind na categoria de “box para banheiro” pelo Instituto DataFolha, a 
Blindex®, está comemorando 70 anos de história. Fundada em 1951, 
a antiga Santa Lúcia Cristais Ltda, foi adquirida, em 2006, pelo grupo 
japonês NSG passando a fazer parte de um dos maiores grupos vidreiros 
do mundo, líder global na fabricação de vidro. Atualmente, a empresa 
está presente em diversos países da América Latina e no Brasil conta 
com cerca de 2 mil colaboradores diretos e indiretos. Sua produção 
cresceu 1.500% nas últimas sete décadas. Graças ao reconhecimento 
do mercado e dos consumidores, a marca está presente no lar de muitos 
brasileiros, com os box de vidro temperado, bem como nos principais 
projetos de arquitetura e construção civil. 

J - Data Science 
Ilumeo, consultoria de Data Science que já atendeu diversos clientes 
como a Youse, Nestlé, Quinto Andar e Telecine, acaba de anunciar 
oportunidades de emprego para aqueles interessados no mercado de 
dados e tecnologia no geral. As vagas são para Coordenador de Comer-
cial Consulting, Designer de Produtos e Estagiário em Projetos. Para 
a primeira, é esperado que o candidato realize análises estratégicas 
de vendas. Já para a segunda, caberá a idealização e desenvolvimento 
de produtos, assim como a mensuração de resultados, analisando os 
pontos que podem ser trabalhados para evolução. E para quem procura 
por estágio em projetos, a Ilumeo também abriu uma vaga para esses 
jovens talentos. Entre as funções está a identificação de oportunidades 
de negócios e estratégias para melhorar a performance da área.  Para 
mais informações, acesse (https://www.linkedin.com/company/ilumeo-
--consultoria-e-pesquisa-em-comunica-o-e-marketing).

Vacina Eleitoral

A verdade é que o Brasil 
está mergulhado na 
pior crise econômica da 
sua história

Se a pandemia acabou 
com qualquer medi-
da de ajuste fiscal do 

governo, na arena política o 
Planalto se esforçou pouco 
até aqui para passar reformas 
robustas. Isto significa que 
entramos no terceiro ano 
de governo em uma situação 
muito frágil, que pode gerar 
efeitos preocupantes para 
Bolsonaro no ano eleitoral. 

A economia brasileira não 
entrou em colapso no ano que 
passou em razão do auxílio 
emergencial, entretanto, os 
custos deixados nas contas 
públicas são assustadores. 
O deficit beira 1 trilhão de 
reais. Uma fatura que afasta 
investimentos, gera desequi-
líbrios fiscais e deixa uma 
dívida enorme a ser paga no 
futuro. A retomada da eco-
nomia, portanto, tornou-se 
peça fundamental deste jogo. 

Fato é que não haverá 
recuperação econômica sem 
vacinação em massa. Aqueles 
países capazes de imunizar 
sua população mais rapida-
mente, são os mesmos que 
deixarão o caos gerado na 
economia para trás em menor 
espaço de tempo. Se 2020 foi 
o ano do auxílio emergencial, 
2021 precisa ser o ano da 
vacinação. Do contrário, se-
guiremos reféns de um ciclo 
de auxílios que inviabilizarão 
as contas públicas. 

Faltou, entretanto, um 
plano estratégico para o 
Brasil, um movimento sim-
ples que poderia ajudar a 
salvar vidas, mas também as 
contas do governo. Ao optar 
por tratamentos alternativos 
e ignorar as vacinas como 
método eficaz de imunização 
coletiva, o país ficou para 
trás. Se hoje faltam vacinas 
e o governo é pressionado a 
adotar um novo auxílio, este 
é resultado de uma opção 
equivocada que agora cobra 
seu preço. 

O problema vai além. Se 
faltam vacinas, faltará tam-
bém auxílio-emergencial nos 
patamares de 2020. Se no 
ano que passou foi possível 

segurar o impacto do tombo 
econômico, neste ano, com 
um valor menor, será possível 
apenas amortecer de leve a 
queda, pois rumamos nova-
mente para uma situação 
preocupante. Uma expansão 
real da atividade econômica 
somente será atingida com 
vacinação em massa. Vaci-
nação significa economia 
retomada. 

Todo este caminho pode 
afetar o resultado das urnas 
em 2022. Não somente pelo 
assustador número de mor-
tos, mas pela profundidade 
do fosso econômico em que 
o país estará metido. Bol-
sonaro irá encarar as urnas 
praticamente sem qualquer 
crescimento econômico em 
quatro anos, com poder de 
compra e renda da população 
comprometidos e uma po-
pularidade artificial que so-
mente se manteve turbinada 
por um auxílio emergencial 
impossível de ser prorrogado 
novamente. 

Isto gera enorme incerteza 
sobre o quadro sucessório. 
Mesmo apoiado pelo centrão 
e impulsionado pelas redes 
ideológicas bolsonaristas, o 
caminho eleitoral do capitão 
tende a ser duro e compli-
cado. O brasileiro vota com 
o bolso e a economia cer-
tamente não será um ativo 
que possa ser usado a seu 
favor. Estamos diante de uma 
crise econômica séria que 
precisa de mais ação e menos 
discursos. Se Bolsonaro não 
reorientar seu governo para 
o caminho certo, com uma 
agenda definida, as chances 
em 2022 tornam-se cada vez 
mais distantes. 

As próximas eleições não 
serão definidas pela lacração 
das redes sociais, mas por se-
riedade, comprometimento 
diante da pandemia e me-
lhora real da economia, uma 
verdadeira vacina eleitoral. 
Desta realidade, nenhum 
postulante ao Planalto con-
seguirá escapar. 

(*) - É coordenador da pós em 
Relações Institucionais 

e Governamentais da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Brasília. 

Cientista Político, mestre em 
Ação Política pela Universidad 
Rey Juan Carlos, Ex-Diretor da 

Apex-Brasil, é Diretor-Executivo do 
Interlegis no Senado. 

Márcio Coimbra (*)

O novo marco trará mudanças, como a retirada de restrições 
para as empresas usarem as receitas de exportação no exterior.

A avaliação é da Con-
federação Nacional 
da Indústria (CNI), 

que divulgou estudo com o 
impacto da medida sobre a 
movimentação de capitais, 
o comércio de serviços e os 
investimentos estrangeiros 
no país. O projeto, que de-
pende de votação no Senado 
e sanção presidencial, sim-
plifica e agiliza as operações 
internacionais, além de dar 
sequência à agenda do Banco 
Central de modernização do 
sistema financeiro nacional. 

De acordo com a CNI, o 
novo marco regulatório do 
câmbio facilita a adesão 
do Brasil a dois códigos de 
liberalização, que são re-
quisitos para o ingresso na 
OCDE. O primeiro código 
diz respeito à liberalização 
de movimento de capitais, 
com a derrubada de res-
trições à movimentação de 
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Novo marco legal do câmbio 
facilitará adesão do Brasil à OCDE
O novo marco legal para o mercado de câmbio, aprovado pela Câmara, facilitará a entrada do Brasil na 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

CNI, desde a década de 1960, 
os países que aderiram aos 
códigos da OCDE reduziram 
barreiras ao movimento de 
capitais e de serviços. 

Apesar dos gargalos no 
comércio de serviços e na 
movimentação de capitais, o 
levantamento da CNI mostra 
que o Brasil é o candidato a 
entrar na OCDE com maior 
aderência às normas do gru-
po. De um total de 248 instru-
mentos da OCDE em todas as 
áreas, o Brasil aderiu a 96, o 
que corresponde a uma taxa 
de 38% de convergência. 
Argentina (19%), Romênia 
(17%), Peru (17%), Croá-
cia (10%) e Bulgária (7%) 
apresentam índices menores 
que o do Brasil. Desde 2017, 
o Brasil negocia a adesão 
aos códigos de liberalização 
do movimento de capitais 
e de operações correntes 
intangíveis (ABr).

dinheiro entre residentes e 
não residentes. O segundo 
relaciona-se à liberalização 
de operações correntes de 
serviços intangíveis (que não 
existem fisicamente), como 
serviços bancários, financei-
ros e de seguros.

O novo marco legal do 
câmbio trará mudanças 
importantes, como a reti-
rada de restrições para as 

empresas usarem as receitas 
de exportação no exterior 
e a redução da burocracia 
para que as fintechs (tipo 
de banco digital) ofereçam 
o serviço de transferência de 
pequenos valores do exterior 
para o Brasil e vice-versa. 
Essas mudanças, avalia a 
entidade, ajudarão o Brasil a 
aderir às normas da OCDE. 
Segundo levantamento da 

Mais de 2,6 bilhões de reais já foram arrecadados, em 10 
anos, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico (SLE) de 
mercadorias apreendidas pela Receita Federal. O Sistema 
foi desenvolvido em parceria com o Serpro, empresa de 
TI do governo federal, e acaba de completar uma década 
de existência com outros números expressivos: mais de 
1.500 leilões realizados com cerca de 105 mil lotes de 
mercadorias alienadas.

Somente em 2020, a arrecadação foi de quase meio bilhão 
de reais, o maior valor anual desde a implementação do 
Sistema. De acordo com a Receita Federal, dos 

R$ 478 milhões arrecadados no ano passado, 40% foram 
destinados à Seguridade Social e 60% ao Fundo Especial 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades 
(Fundaf) para a melhoria das ações de combate ao con-
trabando e descaminho.

O sistema permite que os leilões de lotes de mercadorias 
apreendidas sejam realizados de forma virtual, tornando 
os processos mais simples, com economia de tempo e 
custos. O SLE é uma importante solução para a Admi-
nistração Tributária Brasileira e para toda a sociedade, 
trazendo maior confiabilidade e segurança aos leilões, 
que, atualmente, ocorrem somente na modalidade virtual 
e não mais presencial.

Para a Receita Federal, o Sistema de Leilão Eletrônico 
propiciou o incremento do número de leilões realizados 
e de participantes, o que resultou no aumento da compe-

Mercadorias apreendidas: mais de 
R$2,6 bilhões já foram arrecadados

titividade e de lotes vendidos, com consequente cresci-
mento na arrecadação. Qualquer cidadão habilitado pode 
participar do leilão virtual por meio do sistema, que traz 
mais eficiência, transparência e confiabilidade ao processo.

O analista do Serpro, Alexandre Jordão, explica como 
é realizado o processo de controle das mercadorias apre-
endidas. “Todas as mercadorias apreendidas, de bebidas 
até eletrônicos e veículos, passam por um controle rígido 
de um sistema informatizado único e de abrangência 
nacional. As etapas, desde a apreensão até a destinação 
final, são identificáveis e a situação e o destino de cada 
item apreendido estão disponíveis para consulta, controle 
e gestão da Administração Tributária Nacional”, revela 
(AI/Serpro).

O sistema permite que os leilões de lotes de mercadorias 
apreendidas sejam realizados de forma virtual.


