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É fato que hoje a concorrência é globalizada e quem não possui competitividade e inovação encontrará grandes dificuldades. Os 
produtos internacionais chegam ao Brasil cada vez mais facilmente e a exigência dos consumidores aumenta progressivamente 
na busca de soluções de maior qualidade e menor preço. O jeito, então, é utilizar a importação para criar novas oportunidades. 
Assim sendo, elencamos abaixo alguns dos principais 
motivos para sua empresa importar:

REDUÇÃO DE CUSTOS: Em alguns casos, a importação direta possibilita uma redução superior a 50% se comparada com a REDUÇÃO DE CUSTOS: Em alguns casos, a importação direta possibilita uma redução superior a 50% se comparada com a 
compra nacional. O custo total da importação, considerando o produto, o frete internacional, o desembaraço aduaneiro, a compra nacional. O custo total da importação, considerando o produto, o frete internacional, o desembaraço aduaneiro, a 
armazenagem, os impostos e todas as demais taxas envolvidas, pode gerar uma economia considerável em um momento armazenagem, os impostos e todas as demais taxas envolvidas, pode gerar uma economia considerável em um momento 
econômico no qual as vantagens competitivas estão nos detalhes. Com o custo mais baixo, é possível promover melho-econômico no qual as vantagens competitivas estão nos detalhes. Com o custo mais baixo, é possível promover melho-
res preços, ganhando no giro do produto ou, ainda, aumentar a margem na venda, além de manter os preços.res preços, ganhando no giro do produto ou, ainda, aumentar a margem na venda, além de manter os preços.

INDEPENDÊNCIA DE FORNECEDORES LOCAIS: Ao aderir ao mercado internacional, sua empresa sempre será mais INDEPENDÊNCIA DE FORNECEDORES LOCAIS: Ao aderir ao mercado internacional, sua empresa sempre será mais 
competitiva, mesmo quando não importar. A sua empresa multiplica a sua capacidade de abastecimento e o parâmetro é competitiva, mesmo quando não importar. A sua empresa multiplica a sua capacidade de abastecimento e o parâmetro é 
mais completo na hora da decisão. Isso mesmo: o simples fato de conhecer o mercado internacional e possuir contato mais completo na hora da decisão. Isso mesmo: o simples fato de conhecer o mercado internacional e possuir contato 
com fornecedores em outros países certamente lhe propiciará a independência de um fornecedor local e um maior poder com fornecedores em outros países certamente lhe propiciará a independência de um fornecedor local e um maior poder 
de negociação. Em posse da opção de adquirir o produto em outro país, você poderá negociar melhores preços e de negociação. Em posse da opção de adquirir o produto em outro país, você poderá negociar melhores preços e 
condições de pagamentos para que continue a comprar no mercado interno.condições de pagamentos para que continue a comprar no mercado interno.

PRODUTOS DIFERENCIADOS: Alguns países são especialistas em eletrônicos; outros, em produtos alimentícios; outros, em PRODUTOS DIFERENCIADOS: Alguns países são especialistas em eletrônicos; outros, em produtos alimentícios; outros, em 
tecidos, etc. A aproximação com empresas de determinados segmentos em países que lançam as tendências de tecidos, etc. A aproximação com empresas de determinados segmentos em países que lançam as tendências de 
mercado é muito importante para que você possa estar um passo à frente do mercado interno ou, simplesmente, para mercado é muito importante para que você possa estar um passo à frente do mercado interno ou, simplesmente, para 
agregar um produto diferenciado ao seu portfolio. Produtos inovadores também possuem maior valor agregado e, agregar um produto diferenciado ao seu portfolio. Produtos inovadores também possuem maior valor agregado e, 
consequentemente, permitem uma margem de lucratividade superior. Há exemplos frequentes de empresas que consequentemente, permitem uma margem de lucratividade superior. Há exemplos frequentes de empresas que 
encontraram produtos inovadores no exterior com custos compatíveis aos produtos de mercado interno.encontraram produtos inovadores no exterior com custos compatíveis aos produtos de mercado interno.

EXCLUSIVIDADE: Ao adquirir produtos diferenciados, você automaticamente se torna único e exclusivo, o que lhe garantirá um EXCLUSIVIDADE: Ao adquirir produtos diferenciados, você automaticamente se torna único e exclusivo, o que lhe garantirá um 
incremento nas vendas, podendo até gerar um novo nicho de mercado.incremento nas vendas, podendo até gerar um novo nicho de mercado.

IMPORTAÇÕES EM PEQUENAS QUANTIDADES: Muitas vezes, as pessoas acham que é preciso negociar grandes quantida-IMPORTAÇÕES EM PEQUENAS QUANTIDADES: Muitas vezes, as pessoas acham que é preciso negociar grandes quantida-
des ou, no mínimo, um container para que seja possível importar; porém, é perfeitamente viável importar pequenas des ou, no mínimo, um container para que seja possível importar; porém, é perfeitamente viável importar pequenas 
quantidades. Disponibilizamos duas ferramentas importantíssimas para isso – o transporte fracionado, que permite à quantidades. Disponibilizamos duas ferramentas importantíssimas para isso – o transporte fracionado, que permite à 
empresa importadora pagar o frete internacional somente do espaço que a carga ocupa no container, reduzindo drastica-empresa importadora pagar o frete internacional somente do espaço que a carga ocupa no container, reduzindo drastica-
mente o custo logístico das pequenas importações; e o estudo de viabilidade econômica, para que você saiba exatamen-mente o custo logístico das pequenas importações; e o estudo de viabilidade econômica, para que você saiba exatamen-
te o custo da importação antes de executá-la, tornando-a verdadeiramente a ferramenta certa para sua empresa crescer e te o custo da importação antes de executá-la, tornando-a verdadeiramente a ferramenta certa para sua empresa crescer e 
faturar mais! ■faturar mais! ■
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empresa importadora pagar o frete internacional somente do espaço que a carga ocupa no container, reduzindo drastica-
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te o custo da importação antes de executá-la, tornando-a verdadeiramente a ferramenta certa para sua empresa crescer e 
faturar mais! ■

A PLUS Contábil reservou este espaço para divulgar seus 
parceiros: Fornecedores de produtos e serviços úteis para 
que sua empresa seja atendida em suas necessidades de 
infraestrutura, estratégia e gestão. UMA INICIATIVA 
VISANDO O SUCESSO DE NOSSOS CLIENTES. (11) 4790-3222              www.wtcomex.com.br              comercial@wtcomex.com.br

Comércio Exterior, Logística
Internacional, Desembaraço
Aduaneiro, Câmbio e Assessoria
em Importação & Exportação.
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DEPARTAMENTO FISCAL: 99909-7034
Responsável: Karina Cristiane
karina@pluscontabil.com.br

DEPTO. DE LEGALIZAÇÃO: 99909-7034
Responsáveis: Lizandra / Priscila
flavio@pluscontabil.com.br

DEPARTAMENTO CONTÁBIL: 99909-5700
Responsável: Karina Nogueira
neuza@pluscontabil.com.br

DEPARTAMENTO PESSOAL: 97515-2132
Responsável: Monica
monica@pluscontabil.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:  4727-7353  |  www.pluscontabil.com.br
Saiba como contatar
cada departamento

CONHEÇA, PONTO A PONTO, COMO SERÁ A NOVA LEI DO TRABALHO

As relações entre empregadores e empregados devem ficar mais flexíveis com a aprovação da reforma trabalhista, 
prevista no Projeto de Lei Complementar (PLC) 38/2017, que tramita no Senado Federal. Seu ponto central é dar mais 
força aos acordos firmados entre contratantes e contratados, que prevaleceriam sobre os artigos da Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT), mas isso não significa que a CLT perde força. Conheça os pontos mais importantes:
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COMO É HOJE COMO PODE SER

FÉRIAS
Não é permitido fracioná-las, apenas em casos 
excepcionais, podendo ser divididas em 02 períodos. 
É permitida a venda de até 1/3 das férias.

Mediante acordo, poderão ser divididas em até 03 períodos, um deles 
não podendo ser inferior a 14 dias corridos e os demais a 05 dias 
corridos.

JORNADA
44 horas semanais, limitada a 08 horas diárias de 
trabalho, sendo permitido acrescentar 02 horas 
extras mediante acordo.

Com a inclusão de 04 horas extras, será permitida jornada de 12 horas 
diárias, até 48 horas semanais. Para cada 12 horas trabalhadas, são 
previstas 36 horas de descanso.

QUARENTENA Não há previsão nas leis trabalhistas.
Caso demitido, o trabalhador não poderá ser recontratado pela mesma 
empresa por um período de 18 meses para evitar que seja recontratado 
como terceirizado.

FALTA DE 
REGISTRO

Multa de meio salário mínimo por empregado não 
registrado.

Multa de R$ 3 mil por empregado não registrado. Para micro e pequenas 
empresas, o valor cai para R$ 800.

TRANSPORTE
Quando oferecido pela empresa, faz parte da jornada 
de trabalho o tempo gasto para se deslocar de local 
de difícil acesso ou sem transporte público. 

O tempo gasto para ir ou voltar do trabalho, caminhando ou por 
qualquer meio, inclusive o fornecido pelo empregador, não será 
computado na jornada de trabalho.

INTERVALO

Quem trabalha acima de 06 horas diárias tem direito 
a ao menos 01 hora de descanso e alimentação. 
Caso o trabalhador não possa usufruir deste tempo, a 
Justiça do Trabalho pode condenar a empresa à 
multa e adicional baseado no período integral de 
descanso.

O período de descanso poderá ser negociado, mas deve respeitar o 
mínimo de 30 minutos para jornadas acima de 06 horas. Caso este 
tempo não seja respeitado, deve ser paga indenização de 50% do valor 
da hora normal de trabalho, mas apenas sobre o tempo não concedido 
em vez de todo o tempo de intervalo devido.

TRABALHO 
INTERMITENTE Essa modalidade não é prevista pela legislação atual.

O trabalhador poderá ser contratado por períodos, recebendo pelas 
horas ou dias trabalhados. Ficam assegurados as férias, FGTS, 13° 
salário e Previdência.

REMUNERAÇÃO O salário do trabalhador tem como base a diária 
definida como piso da categoria ou o salário mínimo.

O empregador não precisará se basear no piso da categoria ou no 
salário mínimo para definir a remuneração do empregado.

DEMISSÃO

O trabalhador recebe 40% sobre o saldo do FGTS e 
tem a opção de sacar o fundo quando é demitido sem 
justa causa. Caso peça demissão, ou haja justa 
causa, não recebe essas compensações. Há aviso 
prévio de 30 dias e acesso ao seguro-desemprego.

Prevê a demissão em comum acordo, o que garantiria ao trabalhador 
20% sobre o saldo do FGTS e acesso a 80% do fundo. Nesse caso, não 
há opção de acesso ao seguro-desemprego. O aviso prévio fica 
reduzido a 15 dias.

AÇÕES 
TRABALHISTAS

Não há custo para quem entra com a ação e os 
honorários são pagos pela União.

A parte que perder o processo terá de arcar com as custas da ação, 
além de haver punição em caso de má-fé equivalente a multa de 1% a 
10% do valor da causa, além de indenização para a parte contrária.

DANOS MORAIS O valor da indenização é definido pelo juiz.

Haverá tetos para as indenizações. Para casos mais leves, 3X o valor do 
último salário contratual. Para os mais graves, até 50X o último salário 
definido em contrato. Os mesmos parâmetros serão seguidos caso o 
empregador seja o ofendido.

PRÊMIO
Os prêmios oferecidos pelo empregador são 
contabilizados como parte do salário, sendo sujeitos 
a encargos trabalhistas e previdenciários.

Os prêmios são considerados à parte do salário.

HOME OFFICE Essa modalidade não existe na legislação atual.
Permite que o home office conste do contrato de trabalho, que deve 
trazer exatamente quais atividades serão realizadas pelo empregado em 
sua casa e como.

ACORDOS 
COLETIVOS

Podem definir condições diferentes das previstas 
pelas leis trabalhistas apenas quando garantem 
vantagens aos trabalhadores que não observadas na 
legislação.

Passam a prevalecer sobre a legislação trabalhista, mesmo quando não 
ocorram vantagens para os trabalhadores. Acordos individuais 
prevalecerão para empregados com nível superior e salário igual ou 
acima de 2X o limite máximo dos benefícios do INSS (R$ 5.531,31).

CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL A contribuição é obrigatória. Passa a ser opcional. ■

Fonte: contadores.cnt.br
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