
Por que ESG e LGPD 
são tão importantes 
para as empresas?

ESG e LGPD 
ganham espaço no 
mundo corporativo 
por definirem 
novos valores das 
empresas, mais 
investimentos 
e consumidores 
satisfeitos

ESG é a sigla em inglês 
para as palavras en-
vironmental, social 

and governance, que, em 
português, podem ser tra-
duzidas como “ambiental, 
social e governança”. Na 
prática, trata-se de medidas 
adotadas para preservar o 
meio ambiente, garantir 
melhores condições de tra-
balho, diversidade e desen-
volvimento da sua equipe e 
a criação de um sistema de 
governança corporativa que 
transmita confiabilidade.

Preocupar-se com ESG 
não é mais mera opção para 
uma sociedade que valoriza 
negócios que respeitam o 
meio ambiente, as pessoas 
e tenham uma boa gestão. 
Grandes investidores já 
anunciaram a sustentabili-
dade como um novo padrão 
para investimentos e fundos 
de capital venture já incor-
poram critérios de ESG nas 
suas escolhas. Por outro 
lado, a LGPD (Lei Geral de 
Proteção de Dados) é a lei 
que regulamenta o uso dos 
dados pessoais no território 
nacional. 

Diferentemente dos cri-
térios ESG, a LGPD tem 
caráter coercitivo e prevê 
multas e sanções para 
pessoas jurídicas, públicas 
ou privadas, e até pessoas 
físicas que descumpram os 
seus termos. Ela garante 
uma série de direitos aos 
titulares, exigindo das 
empresas o pleno conhe-
cimento de todos os trata-
mentos de dados pessoais 
que realizam internamente 
e com terceiros (com-
partilhamento de dados 
pessoais).

Também, a minimização 
do uso dos dados pessoais, 
a realização do tratamento 
para propósitos legítimos, 
específicos, explícitos e 
informados ao titular, a 
criação de políticas de 
privacidade e proteção de 

dados pessoais, a adoção 
de medidas de segurança, 
técnicas e administrativas 
aptas a proteger os dados 
pessoais de acessos não 
autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de des-
truição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer 
forma de tratamento ina-
dequado ou ilícito, entre 
outras medidas.

Assim, com a vigência da 
LGPD, a proteção dos dados 
pessoais e da privacidade 
passam a ser um novo valor 
a ser agregado em todas as 
rotinas internas e externas 
da empresa, sob pena de 
sanção, multa e pagamento 
de indenizações. A proteção 
de tais valores também tem 
sido determinante para os 
consumidores, que cada vez 
mais se conscientizam da 
importância de protegerem 
os seus dados pessoais para 
evitar fraudes e manipu-
lação. 

Também proporciona me-
lhor colocação no mercado, 
pois as empresas devem 
compartilhar os dados 
pessoais dos seus colabora-
dores e clientes apenas com 
outras que também cum-
pram a LGPD, em razão da 
cadeia de responsabilidade 
prevista na lei. Portanto, 
os critérios ESG e LGPD 
exigem que as empresas 
tenham programas/equipes 
responsáveis por gerenciar 
a proteção do meio am-
biente, dos colaboradores 
e dos dados pessoais no 
desenvolvidos dos seus 
produtos e/ou serviços, 
além de uma governança 
corporativa transparente 
e responsável.

Ambas trazem desafios 
para as empresas, mas 
também contribuem para 
a construção de um am-
biente corporativo mais 
sustentável, produtivo e 
ético. O planeta precisa 
disso e os seres humanos 
também. Hoje estamos em 
plena transição, buscando 
os meios e as alternativas 
para incorporar os princí-
pios ESG e da LGPD nas 
rotinas corporativas até que 
tais valores sejam naturais 
no desenvolvimento do tra-
balho das futuras gerações.
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Em 2021, muito se falou 
sobre as tentativas e os ris-
cos da imigração ilegal. Tal 
fato sempre existiu e não é 
exclusividade dos Estados 
Unidos. No entanto, uma 
das razões para isso é o 
desespero de muitos bra-
sileiros para sair do país, 
sem se preocupar com as 
consequências. 

Algo muito comum é o 
povo brasileiro se apegar 
às expectativas e isso é algo 
que eu luto bastante como 
advogado, mostrando aos 
meus clientes que é preciso 
se basear nas regras e leis. 
Quando você deseja ter uma 
casa própria, por exemplo, 
você sonha, planeja, tra-
balha, junta dinheiro e vai 
colocando todos os seus 
esforços e a motivação para 
adquirir aquele bem. 

E quando você compra a 
casa efetivamente, passa 
então a querer uma outra 
bem maior e toda energia 
canalizada para aquele 
objetivo se dissipa e vai 
para um novo objetivo. O 
mesmo acontece com a 
imigração. Quando você 
cria muita expectativa, 
acaba imaginando so-
mente as coisas boas que 
podem acontecer: começa 
a ter certeza do seu visto 
aprovado, de um bom 
trabalho, da sua família se 
adaptando perfeitamente, 
de uma casa maravilhosa.  

A Receita Federal definiu 
que as certidões negativas 
de débitos e positivas com 
efeitos de negativa de débi-
tos deverão ser emitidas ex-
clusivamente pela internet. 
A medida já está valendo. 
A alteração foi estabelecida 
na portaria conjunta nº 103, 
de 20 de dezembro de 2021, 
publicada pela Receita e 
a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Pelas regras, nos casos 
nos quais não for possível 
realizar a emissão de for-
ma automática pelo site 

da Receita ou da PGFN, a 
solicitação de liberação da 
certidão também deverá ser 
feita pela internet, por meio 
do e-CAC, portal de serviços 
do órgão. Ao abrir o proces-
so virtual, deverá ocorrer a 
comprovação da solução das 
pendências que impediram 
a emissão automática. 

No portal (https://www.
gov.br/pt-br/servicos/emi-
tir-certidao-de-regularida-
de-fiscal) é possível tirar 
dúvidas sobre a emissão de 
certidões de regularidade 
fiscal (ABr). 

Prova de vida do 
INSS volta a ser 
exigida em 2022

Os aposentados e pensio-
nistas do INSS precisam ficar 
atentos em 2022. A prova de 
vida voltou a ser obrigatória, 
após três meses de suspensão. 
O procedimento é necessário 
para manter o pagamento do 
benefício. Segundo o INSS, 
cerca de 3,3 milhões de segu-
rados precisam fazer, entre 
janeiro e abril, a prova de vida 
referente a 2021. Os paga-
mentos das aposentadorias e 
das pensões começarão a ser 
suspensos em fevereiro.

Para evitar aglomerações 
nas agências bancárias, o órgão 
estabeleceu um cronograma 
baseado no mês de nascimen-
to. As datas foram divididas da 
seguinte forma.Prova de vida 
vencida de novembro de 2020 
a junho de 2021.

Prazo final de recadastra-
mento: janeiro. Prova de vida 
vencida em julho e agosto de 
2021, prazo: fevereiro. Prova 
vencida em setembro e outu-
bro de 2021, prazo: março. Pro-
va em novembro e dezembro 
de 2021, prazo: abril.

A prova de vida do INSS deve 
ser feita no banco responsável 
pelo pagamento do benefício. 
O procedimento pode ser feito 
nos caixas eletrônicos com uso 
da biometria ou presencial-
mente, nas agências bancárias. 
Algumas instituições finan-
ceiras oferecem o serviço no 
internet banking ou no aplica-
tivo. Idosos a partir de 80 anos 
ou pessoas com dificuldade de 
locomoção podem pedir visita 
em domicílio. Nesse caso, é 
necessário agendar um horário 
pelo telefone 135 ou do app 
Meu INSS (ABr).

A criação da figura do microempreen-
dedor individual (MEI) para caminho-
neiros e transportadores foi sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro na última 
sexta-feira (31). A medida possibilita 
que profissionais autônomos dessas 
atividades possam se formalizar com 
acesso ao CNPJ, com possibilidade de 
emitir notas fiscais e garantia de bene-
fícios previdenciários. Além disso, ao se 
tornar MEI, os optantes passam a ter 
acesso às linhas de crédito e financia-
mentos com condições especiais.

A medida é muito positiva para a 
categoria que gasta a maioria de suas 

receitas com insumos.

Porém, no Brasil, o 
cenário pode não ser 
tão favorável: a ins-

tabilidade política gerada 
por um ano eleitoral aliada 
a um déficit de 1,2% do PIB 
em 2022 vai exigir que os 
empresários se reinventem e 
estejam atentos a projeções 
e tendências do mercado.

Para ajudar empreendedo-
res a pensar estrategicamen-
te o ano que se aproxima, 
Claus Malamud - mentor de 
mercados asiáticos na Link- 
escola de negócios- e sócio 
do Mr China Imports, dá di-
cas sobre os mercados mais 
promissores e tendências de 
negócios para 2022. Confira:
	 •	Comércio eletrônico 

- Com a pandemia, pes-
soas que não compravam 
online se renderam ao 
e-commerce. Esse novo 
hábito de consumo pas-
sou a fazer parte do dia a 
dia do brasileiro e a pers-
pectiva para 2022 é de 
crescimento. Segundo 
pesquisa, 1 a cada 4 en-
trevistados (23,5%) vai 
manter compras online 
mesmo após a pandemia. 
Outros 32% têm certeza 
que continuarão com 
um ritmo semanal de 
compras; e 22% só uma 
vez por mês.

	 •	Realize lives commer-
ce - Segundo pesquisa 
realizada pela Bynder, 
85% das pessoas estão 

Com a pandemia, pessoas que não compravam online se 
renderam ao e-commerce.

Exportação: as tendências 
de negócios para 2022

A vacinação contra a Covid-19 tem gerado perspectivas em relação à melhora da economia mundial no 
próximo ano

com bichinhos em casa 
aumentou, segundo 
dados do IBGE. Gran-
de parte desses itens 
de cuidado chegam ao 
Brasil vindos da China, 
fique de olho;

 – Acessórios gamer 
– Esse é um mercado 
em ascensão, não só 
no Brasil, como no 
mundo todo. Invista 
em peças voltadas 
para crianças e ado-
lescentes;

 – Utensílios de escri-
tório - Muitas empre-
sas estão retomando 
o trabalho presencial, 
o que tem levado a um 
aumento na compra 
de produtos a fim de 
criar um ambiente 
agradável e produti-
vo.

 – Automação comer-
cial - itens para melho-
rar a aumentar a auto-
mação com comandos 
por rede continuam 
tendo aumento da pro-
cura e redução de pre-
ços conforme o tempo 
e novas tecnologias. 
“Cuidado com itens 
que ficaram famosos na 
época da pandemia e 
que podem ter redução 
drástica de consumo”, 
alerta Claus. - Fonte 
e outras informações: 
(www.mrchinaimports.
com.br).
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mais propensas a ad-
quirir um produto após 
assistir a um vídeo sobre 
ele. Invista nesse forma-
to e garanta vendas mais 
constantes.

	 •	Marktplace - Ofereça 
seu produto em várias 
plataformas simultanea-
mente. Outra vantagem 
é que, na maioria dos 
casos, os martketplaces 
não cobram taxas ou 
mensalidades, e sim uma 
comissão por venda, que 
pode variar entre 3,99% 
e 16%.  “Esse valor é usa-
do para investimentos 
em marketing, análise 
de risco, e sistemas an-
tifraude”, afirma o espe-
cialista em exportação.

	 •	Tendências - Com a 
pandemia, houve uma 
crescente onda de pre-
ocupação com a saúde e 

o bem-estar. Produtos e 
acessórios de ginástica, 
como tapetes, cordas e 
demais equipamentos 
usados no ramo fitness 
devem ter um aumento 
de vendas em 2022. Ou-
tros produtos que devem 
continuar em alta são:

 – Itens de decoração 
para o lar, pois muitas 
pessoas estão mais em 
casa ou se mudaram 
para espaços maiores 
e tem maior preocupa-
ção em ter mais do que 
um simples dormitório;

 – Peças de celulares, 
incluindo acessórios e 
itens de proteção;

 – Produtos para pets- 
O Brasil é um dos maio-
res consumidores de 
produtos pet do mun-
do, e com a pandemia, 
o número de pessoas 

Certidões negativas só 
pela internet

Expectativas levam ao aumento da 
imigração ilegal para os Estados Unidos

Mas é importante saber 
que as coisas costumam ser 
diferentes. Nem sempre o 
emprego vai ser perfeito, 
a adaptação ocorre rápi-
do, o idioma pode trazer 
desconforto, assim como 
a conversão da moeda, en-
tre outras questões. Como 
advogado, eu tento colocar 
essa conscientização para 
cada um dos nossos clientes 
e trazê-los para a realidade. 
Muitos criam uma expecta-
tiva muito alta, que pode ser 
até mesmo destrutiva, ba-
seada num pensamento fixo 
que pode nem acontecer.

Isso não quer dizer que 
antes esses casos de imigra-
ção ilegal não aconteciam. 
Deportações, fraudes, co-
brança de valores absurdos 
por vagas de emprego que 
não existem, são coisas que 
sempre aconteceram, mas 
estão cada vez mais recor-
rentes quando se trata de 
brasileiros. Então esse ano 
trazer essas informações, 

histórias reais do dia a 
dia, para que as pessoas 
comecem a abrir os olhos 
e perceber que muita gente 
oferece aquilo que se quer 
ouvir e se esquece de todos 
os requisitos.

É importante ter referên-
cias das pessoas que estão 
contratando, dos produtos 
que as empresas oferecem e 
ter noção se eles estão ven-
dendo algo real ou a cons-
trução de uma expectativa. 

Será que está ocorrendo 
um planejamento ou você 
só entrou na onda e está 
acreditando que tudo vai 
dar muito certo? Existem 
muitos fatores que preci-
sam ser analisados, cada 
processo deve ser avaliado 
individualmente e é por tudo 
isso que a imigração ilegal 
não funciona.

(*) - É advogado da Toledo e Advo-
gados Associados especializado em 

Direito Internacional, consultor de 
negócios internacionais, palestrante 

e sócio da LeeToledo PLLC (http://
www.toledoeassociados.com.br).
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Algo muito comum 
é se apegar às 
expectativas 

otimistas.

Caminhoneiros e transportadores já podem atuar como MEI
O projeto de lei foi sancionado 

na íntegra, sendo publicada a Lei 
Complementar nº 188, que permite 
aos caminhoneiros e transportadores 
autônomos se inscreverem como MEI 
ainda que tenham um faturamento 
maior do que o teto das demais 
categorias incluídas no regime sim-
plificado, que atualmente é de R$ 81 
mil por faturamento anual. 

Para o MEI Caminhoneiro esse limi-
te é de R$ 251,6 mil de receita bruta 
ao ano. No caso de início de atividades, 

o teto é de R$ 20.966,67, multiplicado 
pelo número de meses entre o começo 
da atividade e o último mês do ano. 
De acordo com o gerente de Políticas 
Públicas da instituição, Silas Santia-
go, a medida é muito positiva para a 
categoria que gasta a maioria de suas 
receitas com insumos. 

“Trata-se de uma categoria que 
precisava de um limite diferenciado 
de faturamento anual, porque grande 
parte das receitas com fretes são 
gastos com insumos, a exemplo de 

combustíveis, pneus e pedágios”, 
explicou. O MEI Caminhoneiro 
também se diferencia dos demais 
microempreendedores quanto ao 
pagamento da guia mensal, o Docu-
mento de Arrecadação do Simples 
Nacional - DASMEI. 

O MEI Caminhoneiro pagará 12% 
do salário-mínimo de INSS pessoal, 
enquanto os demais MEI continua-
rão pagando 5% do salário-mínimo. 
- Fonte e outras informações: (www.
sebrae.com.br).
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