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EDITORIAL

país ainda não melhorou, mas sem dúvida parou de piorar.
O quadro ainda é grave, mas com bons sinais de recuperação. Resta uma
espada sobre a cabeça do Governo interino, que é a votação em definitivo do
impedimento da presidente afastada. Enquanto tal votação não ocorrer, ainda
restará um clima de incerteza sobre o país que inibe os investimentos internos e
externos, onde ninguém colocará seus recursos sem a certeza de qual é o rumo
que o país tomará.
O governo Temer vai caminhando na direção certa, com alguns tropeços
políticos, inevitáveis diante da matéria prima política que está instalada no
congresso e com a qual deve lidar sem muito poder fazer, além de buscar um
modo de convivência que possibilite alcançar os objetivos nacionais.
Temer é um político experiente, preparado e inteligente e sabe muito bem
como contornar os escaninhos políticos, mas no momento está de certa forma
refém do congresso e principalmente do Senado que irá votar a sua manutenção
na chefia de governo.
Fica claro que aqueles que estão indecisos ou não declaram sua posição, uma
parte está evitando as pressões outra está leiloando seu voto.
Se Temer vier a permanecer no comando, creio que uma melhora será
sentida ainda este ano e um pequeno crescimento no ano vindouro, mas com
uma perspectiva de melhora constante no campo econômico e social, o que nos
dará horizontes mais amplos muito embora algum tempo ainda seja necessário
para recompor integralmente o país. Afinal, o tsunami petista que assolou o
Brasil destruindo a economia, a política, empresas públicas e privadas, a ética, a
moral e abalando instituições de Estado, teve magnitude ainda imensurável, até
porque a todo o momento surgem novos abalos.
Temer efetivado trará a confiabilidade e a segurança aos investidores
e em curto espaço de tempo o país poderá retomar um auspicioso ciclo de
desenvolvimento. Além de possuir gabarito e capacidade intelectual para
promover reformas no Estado nas instituições e no pacto federativo, inclusive
com a adoção do regime parlamentarista de governo, que traria enorme ganho e
estabilidade ao Brasil.
Existe muita liquidez no mundo a procura de boas oportunidades para
realizar lucros e o Brasil é uma das melhores apostas entre os emergentes
para esses investimentos. O país tem elevado potencial de consumo, carece de
muita infraestrutura e de uma revisão nos marcos regulatórios das parcerias
público-privadas. Bem como nas privatizações, o país pode atrair investimentos,
retomando um ciclo virtuoso de crescimento.
Porém, caso o Senado não venha a confirmar o afastamento da presidente,
o país mergulhará num abismo político, econômico, social e institucional do qual
uma geração não dará conta de reconstruí-lo.

Neste cenário ainda nebuloso nos cabe como cidadãos responsáveis, intensa
vigilância e acompanhamento dos senhores Senadores, pois está nas mãos deles o
futuro de nossas empresas, famílias e colaboradores. Vale pressionar deputados,
vereadores, pois eles têm o acesso político aos partidos e seus representantes no
Senado Federal e podem e devem transmitir os anseios e preocupações as suas
lideranças.
É imperioso retomar o lema do pavilhão nacional, pois sem Ordem não há
Progresso e sem Progresso a Ordem não se sustenta, sendo a manutenção do
Presidente interino no cargo nosso único Pendão da Esperança.
Foto: Divulgação

O

Pendão da Esperança

"É imperioso retomar o lema do
pavilhão nacional, pois sem Ordem não
há Progresso e sem Progresso a Ordem
não se sustenta, sendo a manutenção
do Presidente interino no cargo nosso
único Pendão da Esperança"
Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues
presidente do SincoElétrico

Esta publicação é destinada a proprietários e demais profissionais das empresas varejistas e atacadistas de material elétrico
e aparelhos eletrodomésticos do Estado de São Paulo. Os artigos assinados não refletem necessariamente a opinião do SincoElétrico.
Diretoria: Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues, Manoel Coyado Reverte, Ubirajara José Pasquoto, Carlos Ferreira Rodrigues, Sílvio Moreira
Barboza (in memorian) e Joaquim Carlos Martins; Conselho Fiscal: Valdo Moreira de Moraes (in memorian), Virgilio Cansino Gil, Wildman Rojas
de Carvalho, Felipe Gannam Bernaba Abduch, Sérgio Monteiro Camelo e Sylvio Rodrigues Covas Junior; Delegados Representantes junto a
Fecomercio-SP: Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues e Abduch Bernaba Jorge; Gerente Executiva: Roseli Anchieta Silveira; Editora e jornalista
reponsável: Adriana Bruno(MTB 26 109) adriana.reportagem@gmail.com Projeto Gráfico: Alfaiataria Digital.
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REPRESENTAÇÃO

EM PAUTA
Com o fim do primeiro semestre, o
presidente do SincoElétrico acumula
meses de participação ativa em
reuniões junto à demais entidades
representativas do varejo
Assuntos tributários, logística reversa e meio ambiente são
alguns dos temas que foram discutidos em reuniões das quais o
presidente do SincoElétrico, Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues
esteve presente.
Confira a agenda do presidente, entre os meses de abril a
junho.

Abril
15
Reunião Grupo de Trabalho Técnico
- Meio Ambiente RJ
20
Reunião Diretoria SincoElétrico
25
Reunião Grupo Inter Confederativo
Empregador - GIEMP
26
Conselho Regional SENAC
26
Conselho de Administração – Fecomercio

Maio
9
12
17
19
24
25
30
30
30

Plenária ACSP
Coordenadoria Sindical – Fecomercio
Reunião Extraordinária CNC
Reunião de Diretoria CNC - RJ
Reunião Extraordinária CNC
Reunião de Diretoria SincoElétrico
Plenária Fecomercio
Conselho Regional SENAC
Conselho de Administração - Fecomercio

Junho
8
Coordenadoria Sindical – Fecomercio
13
Plenária ACSP
16
Palestra Bernardo Cabral
21
Reunião Extraordinária CNC
22
Reunião de Diretoria SincoElétrico
22
Audiência Logística Reversa
27
Reunião Grupo Inter Confederativo
Empregador - GIEMP
27
Plenária Fecomercio
28
Conselho Regional SENAC – Fecomercio
28
Conselho Assuntos Tributários
28
Conselho Administração - Fecomercio
30
Almoço CNC
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Além de ocupar a presidência do SincoElétrico, Marco
Aurélio Sprovieri Rodrigues também representa o
setor varejista de material elétrico, eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, telefonia (fixa e móvel), informática,
telecomunicações e iluminação junto a outras
entidades do setor.

CONFIRA O MINI CURRÍCULO DO PRESIDENTE DA ENTIDADE:
» PRESIDENTE
- SincoElétrico
       

» VICE-PRESIDENTE
- Fecomercio – SP
- Centro do Comércio do Estado
de São Paulo - CECOMERCIO

» DIRETOR
- Confederação Nacional do
Comércio – CNC
- Viva o Centro
- Associação Comercial de São
Paulo – ACSP

» REPRESENTANTE
- CNC
- Acordo Setorial de Logística
Reversa de Resíduos Sólidos
- Comitê Técnico do Projeto
para Melhoria da Logística
Reversa de Resíduos Elétricos

e Eletrônicos
- Comissão de Estudo Especial
de Bens Remanufaturados
Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial –
CONMETRO
- Grupo Inter Confederativo
Empregador – GIEMP

» CONSELHEIRO
- SENAC Nacional
- SEBRAE – SP

» MEMBRO DOS CONSELHOS
- Varejista
- Assuntos Tributários
- Administração
- Varejista - Coordenadoria
Metropolitana
- Assuntos Sindicais

REUNIÃO
Equipes do SincoElétrico e Sincomércio Itu se
encontram para alinhar termos da parceria
O encontro aconteceu em maio, na sede do Sincomércio em Itu,
no interior paulista, e foi marcado pelo alinhamento de ambas as
equipes, visando estabelecer as rotinas de prestação de serviços
e comunicação das entidades com seus representados. Os
presidentes das entidades, Marco Aurélio Sprovieri Rodrigues e
Carlos A. D’Ambrosio, fizeram suas apresentações tratando das
expectativas e benefícios que a parceria trará para as empresas
representadas.

Encontro aconteceu em maio,
na sede do Sincomércio Itu
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ILUMINAÇÃO

DECORAÇÃO

A Lâmpadas Golden acaba de lançar a
lâmpada Bolinha Color com tecnologia LED.
O produto apresenta-se como alternativa
às incandescentes de 25W, que desde 30 de
junho de 2016 deixaram de ser produzidas.
O produto da linha ULTRALED com
3W de potência possui quatro opções de
cor (vermelha, azul, verde, amarela),
recomendado para abajures e plafons
em projetos que recorrem a lâmpadas
coloridas como iluminação complementar ou
decorativa.

A Taschibra apresentou, durante a
Expolux 2016, opções de produtos que unem
a tecnologia LED com a economia da energia
solar com destaque para os lançamentos da
Linha Energia Solar LED, que chamam a
atenção pela inovação e praticidade. Com
mais de dez modelos, os itens são equipados
com baterias recarregáveis que garantem
autonomia de até 8 horas. Além disto, os
refletores, spots e espetos têm acendimento e
desligamento automático. Outro atrativo é a
instalação simples, que dispensa cabeamento
elétrico.

www.lampadasgolden.com.br

www.taschibra.com.br

ENERGIA SOLAR

Foto: Divulgação
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Foto:
Divulgação

MAIS COR NO DIA A DIA
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MERCADO

TECNOLOGIA

BATERIA DE LONGA
DURAÇÃO

Com destaque para a bateria mais
duradora em relação à versão anterior, que
dá até 11 horas de uso, a Samsung anuncia
o lançamento do Chromebook 3 no Brasil.
O aparelho pesa pouco mais de 1 Kg e tem
menos de 2 cm de espessura. Já seu sistema
Chrome OS garante ao Chromebook 3
inicialização rápida, em até 10 segundos.
Outras especificações do produto ainda
incluem um processador Intel Celeron dualcore de 1,6 Ghz e mais 2 GB de RAM, 16 GB
de espaço em disco para arquivos que não
estão na nuvem e tela antirreflexiva de 11,6’’
com resolução HD.
www.samsung.com.br

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7ª EDIÇÃO DO
LEDFORUM

DECORAÇÃO

4

ÁUDIO

LÂMPADAS DECORATIVAS

PARA QUALQUER HORA

Com o slogan “Ideias Luminosas”, a
Stella dá início a uma nova fase na qual
apresenta a unificação de suas duas marcas
para se reposicionar no mercado e alinharse ainda mais com seu público. Além disso,
a empresa preparou lançamentos como os
perfis Linie que apresentam corpo branco,
IRC 90 e possuem fitas FULL LED instaladas
que caracterizam uma emissão de luz
homogênea, sem sombras. Disponíveis em
três tamanhos, um de sobrepor e dois de
embutir, com duas potências, 12W e 24W.

Esportistas
ou
malhadores
de
carteirinha vão adorar ir à academia, jogar
tênis ou dar aquela corridinha no calçadão
com o headphone intra-auricular MDRAS400EX da Sony, que resiste ao suor e até
à chuva. Feito de silicone, ele ajusta a haste
circular para orelha permitindo o melhor
encaixe possível e sem cair durante os
exercícios. Além disso, acompanha quatro
tamanhos de almofadas em silicone macio
(PP, P, M E G). O headphone é oferecido
nas cores branca, laranja e verde.

www.stella.com.br

www.sony.com.br
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Entre os dias 18 e 19 de agosto estarão
reunidos grandes nomes do lighting design
nacional e internacional para discutir a
aplicação da tecnologia LED, conceitos e
rumos da iluminação. O encontro acontece
durante a a 7ª edição do LEDforum.
Promovido pela Revista L+D e Editora
Lumiére, o evento já é considerado um dos
mais importantes na área de iluminação
arquitetural do Brasil e congregará em
suas palestras e área de exposição a linha
de frente da indústria, da pesquisa e da
prática da iluminação. Um novidade
para este ano é a a primeira edição do
LEDforum.pro, um workshop de dois dias
com oito Tech Classes, além de uma área
de exposição. O evento acontece no Tivoli
Mofarrej Conference Hotel.
Informações e inscrições:
www.ledforum.com.br
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LEGISLAÇÃO

Processo
de adaptação
Empresas estão se adequando para atender ao eSocial e ficar
em dia com suas obrigações com o governo federal

O

Foto: Divulgação

“Empresas que
não cumprirem
a obrigatoriedade
poderão ser autuadas”,
Adalberto Jorge Argente

Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial,
é um projeto do governo federal que tem por objetivo desenvolver um sistema de coleta das informações
descritas no seu objeto, armazenando-as no Ambiente Nacional do eSocial, possibilitando aos órgãos
participantes do projeto sua efetiva utilização para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais e de apuração de
tributos e do FGTS. “O eSocial estabelece a forma com que passam a ser prestadas as informações trabalhistas,
previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra onerosa, com ou
sem vínculo empregatício e de produção rural”, explica Adalberto José Argente, diretor técnico da Nydus
Systems Informática. Segundo o especialista, as empresas ainda estão na fase de preparação e nesta etapa
o mais importante é revisão dos processos internos. Para ele, o grande desafio para as empresas é a área
de recursos humanos que sofrerá os maiores impactos no processo de adaptação ao eSocial, isso pelo fato
de que a maioria das informações a serem fornecidas na ferramenta está relacionada à gestão de pessoas.

Ampla atuação

O eSocial abrange todas as categorias e portes das empresas em todo território nacional, porém existe um escalonamento que se dá por
valor de faturamento anual, hoje o corte inicia para as empresas que faturaram acima de R$ 78 milhões no ano base 2014. Essas serão as
primeiras a iniciarem o processo de envio das informações para o eSocial, as demais empresas e entidades farão parte do envio em uma
segunda etapa. Adalberto Argente reforça que o que precisa ficar claro para todos é que o eSocial não está mudando nada do que existe
atualmente na legislação, o impacto principal nas empresas é a necessidade da revisão dos processos operacionais que por ventura possam
entrar em conflito com o que determina a legislação. Ele ainda acrescenta que as empresas que revisarem os processos para atender a legislação
vigente já estarão totalmente preparadas para as exigências do eSocial, fora isso é extremamente necessária a conferência das informações de
cadastro registradas nos sistemas de recursos humanos, as quais devem ser minuciosamente verificadas para serem minimizados os erros e
inconsistências no ambiente do eSocial.
Vale dizer que as empresas que não cumprirem com a obrigatoriedade estarão sujeitas a autuações.

5 DICAS PARA FAZER A TRANSIÇÃO PARA O ESOCIAL
Conscientizar a equipe
de RH e a direção
da empresa através
da participação em
palestras e cursos
sobre o assunto

Estudar previamente
os eventos que
serão enviados.
Recomenda-se
a leitura do layout,
que está na versão
2.1, disponível no
site do eSocial

Revisar todos os
cadastros existentes
no sistema de RH

Documentar
minuciosamente os
processos de RH
a fim de identificar
os pontos que
ferem a legislação,
principalmente no
quesito prazos

Levantar junto
ao fornecedor de
software se o mesmo
estará preparado
para atender as
exigências do eSocial
Fonte: Adalberto Jorge Argente

DE OLHO NO PRAZO
A partir da competência de setembro de 2016 – informações
relativas aos trabalhadores, como cadastramento, vínculos,
contribuições previdenciárias, folha de pagamento e etc
A partir da competência de janeiro de 2017 – informações
relativas ao ambiente de trabalho como: monitoramento da
saúde do trabalhador e condições do ambiente de trabalho, etc

A partir da competência de janeiro de 2017 – os demais
empregadores, inclusive microempresas e empresas de
pequeno porte, como o empreendedor individual com
empregado, entre outros
A partir da competência de julho de 2017 – os eventos
relativos ao ambiente de trabalho (demais empregadores)
Fonte: eSocial – www.esocial.gov.br

infosinco_ed36_V01.indd 5

5

21/07/2016 12:32:21

INFOSINCO - EDIÇÃO 36 - JUNHO/ JULHO - 2016

VAREJO

PREVENIR SEMPRE

Os acidentes de trabalho são uma constante no varejo. Tomar medidas
preventivas reduz o risco e traz benefícios para a empresa e para a equipe
Foto: Carolina Braga

Um levantamento feito pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social apontou
que, em 2014, o país havia registrado mais de 704 mil casos de acidentes de trabalho,
sendo que dentre os motivos, 15 571 casos referem-se a doenças do trabalho. Outro
dado, apontado pelo Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho – AEAT / Ministério
do Trabalho e Previdência Social mostra que o comércio varejista em geral, com
predominância do setor alimentar, aparece em segundo lugar no ranking dos segmentos
que mais apresentam esse tipo de acidente com 23 630 casos. O setor da construção civil
ocupa a quarta posição com mais de 20 mil casos. Em primeiro está o setor hospitalar.
Vale dizer que o acidente de trabalho é definido como todo aquele que provoque lesão
corporal, perturbação funcional, permanente ou temporária, que cause a redução da
capacidade laboral, ou até morte. Pode ocorrer no exercício da atividade ou em viagem
a serviço da empresa, no percurso entre a residência e o local de trabalho, e, ainda,
nos períodos destinados a refeição ou descanso. Também consideram-se acidente de
trabalho as doenças ocupacionais, aquelas produzidas, adquiridas ou desencadeadas
pelo exercício da atividade ou em função de condições especiais de trabalho. “A lei
que regulamenta o acidente de trabalho é a número 8 213/91, e através do artigo 19
dispõe que acidente do trabalho pode ser conceituado como o ato que ocorre quando do
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho prestado pelos
segurados especiais”, explica Sylvio Alkimin, advogado e sócio da Alkimin Advogados.
Ele ainda acrescenta que uma pesquisa
“Os direitos do empregado
realizada nos Centros de Referência em
serão definidos a partir do
desdobramento do acidente”,
Saúde do Trabalhador (CERESTs), além de
Luis Mamari
informações da Previdência Social, mostra
que os acidentes mais comuns são quedas,
choques elétricos, perda de equilíbrio,
seguidos de acidentes com equipamentos, máquinas e ferramentas. “Geralmente os
acidentes ocorrem por desatenção do empregado. Mas em muitos casos, também acontecem pela falta de equipamentos de proteção
individual (EPIs) pelos empregadores, sendo que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é extremamente importante
como forma de evitar tal situação”, diz Alkimin.

O acidente de trabalho
é regulamentado pela
lei 8 213/91

CUIDADOS ESSENCIAIS
Tantos casos despertam a atenção para um problema que poderia ser, muitas vezes, resolvido com medidas simples de segurança,
tanto por parte da empresa como dos funcionários. Para o doutor Luís Mamari, assessoria especial da Divisão de Saúde da
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a prevenção de acidentes de trabalho, considerando que as
doenças do trabalho estão incluídas nesse cenário, pode ser feita, entre outras, com medidas como a mudança de cultura da empresa,
passando a mesma considerar que o gasto com a prevenção não é custo e sim investimento. “O envolvimento de todos os setores e
chefias da empresa nos programas que visem a prevenção de acidentes e doenças do trabalho também precisa ser considerado. Além
disso, há o cumprimento das normativas legais – Normas Regulamentadoras, em especial os programas: PCMSO – Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional e PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais”, orienta. Ainda segundo Mamari,
a empresa também deve fornecer e orientar os funcionários quanto ao uso de EPIs, realizar manutenção preventiva em máquinas e
equipamentos e investir na contratação de profissionais com conhecimento técnico para as funções que realiza e em treinamento e
capacitação dos mesmos.
Em caso de acidente, a empresa deve abrir de imediato, a CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho. “Dependendo da gravidade,
outras medidas serão tomadas, incluindo comunicado a Delegacia de Polícia. O dever inicial da empresa é abrir a CAT. Os direitos do
empregado serão definidos a partir do desdobramento e consequências do acidente“, orienta Mamari.

O registro da CAT poderá ser realizado de forma online, por meio de um aplicativo disponível para download no site
do MTPS. Também é possível gerar um formulário, em branco, para ser preenchido de forma manual e entregue em
uma das agências do INSS.
www.mtps.gov.br
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JURÍDICO

INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS SOBRE AS
BONIFICAÇÕES E OS DESCONTOS COMERCIAIS
pesar das recentes modificações na legislação tributária
decorrentes da crise, um ponto importante ainda encontra-se sem
solução quanto à não-cumulatividade das contribuições ao PIS/
COFINS, sendo importante o enfrentamento da questão para a
definição do tratamento tributário dos descontos comerciais/
bonificações.
Vale esclarecer que o objetivo do Governo Federal ao introduzir
no Sistema Tributário essa sistemática foi justamente prosseguir
com toda a restruturação da cobrança de contribuições sobre o
faturamento das empresas, que foi iniciada para alguns setores da
economia de forma concentrada.
A intenção original e o discurso proferido pelas autoridades era
de que a cadeia produtiva seria desonerada com o fim de incentivar
o desenvolvimento econômico brasileiro, contudo as referidas

“Uma outra parte entende que

na medida em que esses valores
estiverem desvinculados das vendas
e que as bonificações/descontos são
transferidos por mera liberalidade,
não existiria o auferimento de
receita nessa operação em face da
sua natureza de doação”
contribuições começaram a preocupar as empresas, pois com a
globalização e o incrementos nas relações comerciais internacionais,
restou clara a incapacidade de competir internacionalmente em
face da incidência em todas as etapas da cadeia produtiva, o que
culminou em um aumento de mais de 10% no preço do produto
frente ao seu concorrente internacional.
Assim, superando essa moldura discricionária e retrógrada
implantada, deve ser analisado que a hipótese de incidência do PIS/
COFINS consiste no auferimento de receita, ou seja, o faturamento
mensal da empresa, assim entendido como o total das receitas,
independentemente de sua denominação/classificação contábil.
No que concerne às bonificações/descontos, trata-se
normalmente da concessão comercial realizada pelo vendedor
ao comprador, ocasionando na diminuição do preço/entrega de
quantidade maior que a estipulada, sendo certo que, nos casos dos
grandes varejos, geralmente estão vinculadas ao desempenho de
vendas, estratégias promocionais (liquidação/encontrão), “price/
rebate”, dentre outros.
Diante da Instrução Normativa SRF nº 51/78, que disciplina
procedimentos de apuração da receita de vendas/serviços, as
autoridades administrativas se pronunciaram no sentido de que
os valores referentes às bonificações concedidas seriam excluídos
da receita bruta para fins de determinação da base de cálculo do
PIS/COFINS, somente quando se caracterizarem como descontos
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incondicionais, sendo estes aquelas parcelas redutoras do preço de
vendas, quando constarem da nota fiscal/fatura e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos.
No entanto, a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais vem divergindo com relação a esse tema, pois alguns
julgadores entendem que esses valores (bonificações/descontos)
seriam apenas reduções do preço de aquisição quando da compra
de determinado produto por parte da empresa, que revenderá o
mesmo, independentemente de ser condicional/ incondicional.
Uma outra parte entende que na medida em que esses valores
estiverem desvinculados das vendas e que as bonificações/descontos
são transferidos por mera liberalidade, não existiria o auferimento
de receita nessa operação em face da sua natureza de doação.
No entanto, outra linha interpretativa é encontrada no sentido
de que as bonificações/descontos não se incluiriam no rol de
exclusões descritos na legislação, pois os fornecedores contribuiriam
financeiramente com os varejistas em face do seu interesse em obter
alguma contrapartida, o que se afastaria dos conceitos de desconto
incondicional e de receita financeira.
Por fim, ao buscar pacificar o entendimento, a Câmara Superior
de Recursos Fiscais entendeu que os descontos obtidos perante os
fornecedores a título de distribuição de mercadorias, propaganda,
reforma/inauguração de lojas e bonificações, deveriam ser
considerados como receita para fins de incidência do PIS/COFINS.
Diante desse cenário e do Plano Anual de Fiscalização da RFB
para o ano-calendário de 2016, o contribuinte deve se preparar
para a fiscalização dessas práticas comerciais através da revisão
dos contratos com seus fornecedores, da definição de procedimentos
contábeis/fiscais que viabilizem as suas operações bem como do
estudo aprofundando de seu modelo de negócio pela área jurídica
tributária.
Foto: Divulgação

A

Por Allan George de Abreu Fallet*

*Allan George de Abreu Fallet é advogado tributário
na Cabanello Schuh Advogados Associados
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MEIO AMBIENTE

LOGÍSTICA REVERSA
Projeto de Lei 2045/2011, que tramita na Câmara dos Deputados,
propõe detalhar o processo de gestão dos resíduos sólidos recicláveis

Foto: Divulgação

A OPINIÃO DAS ENTIDADES
Para a Associação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica (Abinee), o tema tratado
pelo PL 2045/2011 já está devidamente
contemplado na PNRS. Segundo a entidade,
com base nesta lei, a logística reversa dos
diferentes segmentos econômicos está sendo
regulamentada por acordos setoriais, alguns
já assinados, que definem metas, estrutura
e responsabilidades dos atores envolvidos.
Para a Abinee, o PL 2045 pode impactar nos
programas de logística reversa de pilhas e
baterias, vigente desde 2010 e que já coletou
mais de mil toneladas. Também pode afetar o
acordo recém assinado para a logística reversa
de lâmpadas e impactar as negociações entre
iniciativa privada e governo para o setor de

“A logística

reversa está sendo
regulamentada por
acordos setoriais”

“Projeto está na CCJC”,
José Luiz Penna

8
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destinação final ambientalmente adequada.
Portanto, sendo de sua responsabilidade a
implantação de procedimentos para reaver
do consumidor resíduos reutilizáveis e
recicláveis. Entretanto, esse sistema precisa
ser detalhado, para que se torne operacional.
Da forma como se apresenta, esta proposição
desarmonizará a Política Nacional de
Resíduos Sólidos com todos os trabalhos
Foto: Divulgação

política que não se vê”, ressalta.
Para imaginar o tamanho do problema
basta saber que, de acordo com estudo
divulgado pela ONU em 2014, o acúmulo
de lixo eletrônico no mundo ultrapassa a
marca de 40 milhões de toneladas. Só o
Brasil produz quase 1,5 milhão de toneladas
de sucata eletrônica. De acordo com Penna,
o projeto de lei está agora na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).
Já passou pelas comissões de Meio Ambiente
e de Indústria e Comércio. Uma vez aprovada
vai à análise pelo plenário da Câmara e então
segue sua tramitação normalmente até ser
apreciada pelo Senado.

Foto: Divulgação

D

e autoria de José Luiz de França
Penna, presidente nacional do Partido Verde
e ex-deputado federal, o PL 2045/2011, tem
por objetivo ordenar a coleta e a destinação
adequada de todo e qualquer resíduo
tecnológico, de acordo com o que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
12.305/2010). Isso inclui desde pilhas e
baterias industriais e automotivas, celulares,
computadores e todos os seus periféricos, como
monitores, impressoras, teclados, mouses e
modems, televisores, aparelhos domésticos
e lâmpadas fluorescentes. “Por essa política,
fabricantes, distribuidores e importadores
de equipamentos e componentes eletrônicos
são obrigados e estruturar e implementar
sistemas de logística reversa. Ou seja, cabe
ao setor empresarial a retirada do meio
ambiente de todos esses produtos depois de
utilizados pelo consumidor, seja promovendo
um sistema de compra de produtos usados ou
disponibilizando postos de recolhimento de
resíduos recicláveis e reutilizáveis”, comenta
Penna. Ele ainda reforça que o projeto quer
detalhar e disciplinar todo o processo de
gestão dos resíduos sólidos, tornando-o
operacionalmente viável e sustentável em
todo o país. “Evidentemente o descarte desse
material requer um processo tão complexo
quanto sua produção, além de uma disposição

eletroeletrônicos, que está em fase final. A
Eletros, também ouvida pela reportagem do
SincoElétrico, diz, em comunicado, que a
logística reversa abrange um conjunto de ações,
procedimentos e meios destinados a viabilizar
a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao
setor empresarial, para reaproveitamento e

“Cada produto pós consumo exige
um sistema de LR”, Alexsandra Ricci
e esforços que veem sendo empreendidos
para a implantação de um sistema eficaz
e factível para a sociedade brasileira.
Alexsandra Ricci, assessora jurídica
da FecomercioSP relembra que desde a
promulgação da PNRS é obrigação dos
fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes implementar sistemas de
Logística Reversa (LR) de produtos pósconsumo, em especial os de significativo
impacto ambiental, incluindo aqueles
previstos pelo PL 2045/2011. Para que isso
ocorra, a PNRS definiu os instrumentos para
viabilização de implantação de sistemas de
LR, e o governo federal optou pelo acordo
setorial. “Ocorre que o PL inclui diversos
produtos em um único sistema de logística
reversa, o que é tecnicamente inviável,
pois cada produto pós-consumo requer um
sistema individual de logística reversa, a
começar, pelo tipo de coletor”, diz Ricci.
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CONSUMO

Eles mudaram

A atual situação política e econômica impactou nos hábitos de consumo.
Cautelosos, os consumidores estão comprando menos e adiando planos
Diz o ditado popular que a corda sempre arrebenta para o
lado mais fraco. O atual cenário político e econômico brasileiro
foi capaz de mudar até o ditado e a verdade é que a corda está
arrebentando para todos os lados. Um dos grandes reflexos desse
momento ruim é a mudança nos hábitos de consumo. A cesta de
compras está encolhendo e planos como os de reforma e construção
de imóveis estão sendo adiados. Na opinião de Jaime Vasconcellos,
diretor da Eagles Consultoria Econômica e Assessor Econômico da
Fecomercio SP, a partir do momento em que os erros e incertezas
de política econômica afetam o nível geral de renda, seja através
de uma pressão inflacionária, juros mais seletivos e elevados ou
redução da massa salarial através do desemprego, o consumo

“Chegamos ao fundo do poço, mas já sentimos o começo da escalada”,
Jaime Vasconcellos

das famílias passa por uma transformação, neste caso negativa.
“A queda substancial do consumo das famílias é resultado de um
cenário político e macroeconômico desacertados. De escândalos,
o primeiro, e de retrocesso, o segundo. Ambos incertos, mas desde
algum tempo, em depressão”, comenta. Ele ainda acrescenta que
em períodos de profunda crise do orçamento familiar, o consumidor
tende a direcionar renda aos produtos e setores essenciais, como
por exemplo, alimentação e medicamentos. Olegário Araújo,

delas o mínimo possível”, diz. Araújo ressalta que as empresas
precisam redefinir seus objetivos e movimentar-se para atingir os
consumidores. “De forma geral, algumas empresas suspenderam
parcialmente as compras para melhorar capital de giro de curto
prazo e essa decisão, tomada de forma intempestiva, deixou clientes
insatisfeitos pela falta de produtos e as vendas caíram ainda mais.
De outro lado, diante da queda nas vendas, muitas empresas, sem
uma análise mais detalhada, entraram na guerra direta de preços.
Essa iniciativa não, necessariamente, gerou mais venda e agravou
ainda mais a situação do caixa/capital de giro por comprometer
a rentabilidade e a sustentabilidade dos negócios”, avalia.

LUZ NO FIM DO TÚNEL
Se de um lado há cautela, de outro começa a surgir uma tímida
melhora na confiança e nas expectativas do brasileiro em relação à
melhora do quadro econômico atual. De acordo com Vasconcellos,
o que se observa neste curto espaço de tempo, entre maio e junho,
é que as expectativas do consumidor e dos empresários em relação
ao médio e longo prazo já melhoram substancialmente. “Como a
confiança dos agentes é um excelente indicador antecedente de
consumo e investimento, é um primeiro passo, ou melhor, um alento
horizonte positivo. Estamos cada vez mais próximo do fundo do poço.
Ruim pela situação, positivamente pelo início de uma nova escalada”,
avalia. O especialista ainda afirma que o segundo semestre deste
ano deverá ser melhor, assim como 2017. “A base de comparação é
fraca, tudo bem, mas já visualizamos arrefecimento do desemprego,
da inflação e de juros. São indicadores importantes que inflam
a confiança dos agentes e auxiliam diretamente o aquecimento
da atividade econômica como um todo, sejam dos próprios
agentes, sejam dos setores da economia”, finaliza Vasconcellos.

Orientações para enfrentar a crise
Seja
eficiente

Fidelize
o cliente

Planeja
promoções

encolhendo e planos como os de
reforma e construção de imóveis
estão sendo adiados.”

Ajuste o
mostruário

Trabalhe
os produtos
de maior giro

Melhore
a eficiência
do estoque

diretor da agência Inteligência de Varejo, lembra que o Brasil
passou por uma das mais profundas transformações nos últimos
anos, em que teve uma redução expressiva das classes D e E e o
crescimento da classe C. “Nesse contexto, emergiu um consumidor
mais informado, mais exigente, com mais opções e menos paciente.
Recentemente, esse mesmo consumidor se tornou um malabarista
na tentativa de manter as várias conquistas ou reduzir algumas

Avalie o
quadro de
funcionários

Faça um
check up
da situação
financeira
da empresa

Seja
criativo

“A cesta de compras está
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PRODUTOS E SERVIÇOS

ENCONTRO EMPRESARIAL PAULISTA
DE FOMENTO COMERCIAL
Evento realizado pelo Sinfac SP debateu a atividade de fomento comercial e suas vantagens
A primeira edição do Encontro Empresarial Paulista de Fomento Comercial aconteceu no dia 24 de junho, na sede da Fecomercio SP,
com a presença de mais de 200 profissionais de factoring, além de empresários, juristas e também da jornalista Lilian Witte Fibe. O evento,
promovido pelo Sinfac SP, teve como objetivo esclarecer dúvidas sobre o fomento comercial e mostrou que o setor está atento às mudanças
em curso. “Por não realizar empréstimos, cobrar juros nem tarifas e não solicitar reciprocidades ao cliente, a atividade de fomento comercial
(factoring) é muito mais competitiva que a exercida pelas instituições financeiras tradicionais”, comenta Hamilton de Brito Junior, presidente
do Sinfac SP – Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring do Estado de São Paulo. Segundo ele, neste momento de crise
financeira do país, as factorings têm exercido papel fundamental para ajudar as empresas a girar o fluxo de caixa, a fim de pagar funcionários,
tributos e adquirir matéria-prima. “Sem esse reforço, obtido pela compra de ativos financeiros provenientes de vendas mercantis, certamente
o empreendedor teria sérias dificuldades em continuar operando”, diz. O Sinfac SP ainda esclarece que um exemplo de como a factoring pode
ajudar uma empresa envolve a área da cobrança, já que o título comprado por uma factoring passa a ser cobrado por ela própria, deixando o
empreendedor livre para dedicar-se totalmente à sua atividade fim. O evento contou com apoio institucional do SincoElétrico.

CONHEÇA NOSSOS PARCEIROS
O SincoElétrico busca, periodicamente, parcerias com companhias nas mais diversas áreas de interesse corporativo
para atender as necessidades de gestão das empresas representadas pela entidade.
Em nossa relação de parcerias o empresário encontra serviços nas áreas:
Assessoria Jurídica

Recuperação de Crédito

Veículos

Laboratórios

Clube de compras

Sistema de Informações Comerciais

Educacional

Previdência Associativa

Sala de Treinamento

Assistência Odontológica

Lazer

Vestuário

Assistência Médica

Medicina e Segurança do Trabalho

Para saber mais sobre as empresas que são parceiras do SincoElétrico entre
em contato conosco: (11) 3333 8377 ou acesse o site: www.sincoeletrico.com.br
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