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FIM DE ANO COMPLETO É
COM CARNE SUÍNA.
SAUDÁVEL E GOSTOSA!
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PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 21/12/2021
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Congresso decide que Simples não é renúncia tributária

Confira mais algumas receitas especiais para suas festas de final
de ano!

Regime diferenciado estava na mira da Receita Federal, mas derrubada do veto é 'uma 
vitória das micro e pequenas empresas', diz o assessor especial do Ministério da Eco-
nomia Guilherme Afif Domingos

Desde a última sexta-feira (17/12), a Receita Federal não pode mais considerar o Sim-
ples Nacional como renúncia fiscal, após o Congresso Nacional derrubar o veto do pre-
sidente Jair Bolsonaro a um dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que 
definia que o regime não é um benefício tributário. 

Reivindicação antiga da Frente parlamentar da Micro e Pequena Empresa no Congres-
so, a medida jogou 'uma pá de cal' sobre o que vinha sendo repetido à exaustão tanto 
pela Receita como por economistas e tributaristas, segundo o assessor especial do 
Ministério da Economia Guilherme Afif Domingos.  

Ex-presidente do Sebrae e um dos criadores do regime tributário especial para peque-
nos negócios, Afif lembrou que há muitos anos a Receita Federal defendia a posição de 
que o Simples era uma renúncia, com a justificativa que de que o regime constitui van-
tagem para um setor, e para outros não.  

Renúncia tributária é uma espécie de programa em que o governo deixa da cobrar 
impostos de alguns setores, mas alguns, como o Simples, estavam em sua mira para 
uma revisão redutora. Segundo a Receita, em 2022, esses programas somarão R$ 348 
bilhões, sendo que a fatia do Simples corresponderia a R$ 76,6 bilhões. 

Com a derrubada, ele não fará mais parte desse montante. "Ele não pode ser conside-
rado renúncia, pois o Simples se baseia em uma determinação constitucional de atri-
buir regime diferenciado à micro e pequena empresa", afirma. 

Apesar do debate polarizado sobre o tema dentro do próprio Ministério da Economia, 
Afif, que foi quem sugeriu o dispositivo quando foi deputado constituinte, destaca que 
até o ministro Paulo Guedes vinha se posicionando a favor do Simples. Em live recente, 
o titular da pasta afirmou que o regime é uma 'questão de sobrevivência'. 

Para Afif, após anos de mobilização da Frente presidida pelo deputado Jorginho Melo, o 
trabalho do Sebrae, o de sua equipe no Ministério, mais a relatoria do deputado Marco 
Bertaiolli para aprovação do Refis para refinanciar débitos tributários dos pequenos 
negócios que sofreram durante a pandemia, essa é uma 'grande vitória'. 

"Mais uma vez, as micro e pequenas empresas venceram no Congresso Nacional", des-
taca. 

Além de não considerar o Simples como renúncia, o dispositivo mantido na LDO deter-
mina que uma lei complementar é quem estabelecerá as normas tributárias, principal-
mente quanto ao tratamento diferenciado que a Constituição estabelece em relação à 
micro e pequena empresa.  

Fonte: Diário do Comércio

https://www.grancorte.com.br/grancorte/2017/10/27/ragu-de-costela/
https://softpig.com.br/?blog=aprenda-a-receita-mini-pastel-de-alcatra-suina
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BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural
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01 de Dezembro de 2020

ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 01/12/2020
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Fonte: APCS | CSP

Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de 
qualidade e descrevi e exemplifiquei  as seguintes o fluxograma, 
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verifica-
ção.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar 
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de 
Pareto.

Histograma: 

Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta grá-
fica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele 
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis 
quantitativas que exigem medição.

Exemplo:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final

MERCADO
EXTERNO

AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

Diagrama de dispersão:

Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da 
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado 
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.

Variáveis:

• Independente: são as causas de uma consequência;

• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:

• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção; 

• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;

• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as 
variáveis.

Diagrama de Pareto:

Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado 
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus 
processos.

Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que 
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o 
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar 
a resolução das mesmas.

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades 
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa 
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.

Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas, 
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua 
empresa visando obter melhorias em seus processos.

Exemplo:

Exemplo:

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

