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A Kodak, apesar de desenvolver a primeira câmera digital, não acreditava 
que esse novo estilo de fotografia fosse dominar o mercado e, portanto, 
não aproveitou as oportunidades oferecidas por aquele lançamento. Eles 
decidiram se concentrar nos antigos filmes, não na inovação, e caíram 
após um século de sucesso. Agora, embora muitos neguem, os bancos 
estão ameaçados pelas fintechs, os novos e ágeis provedores financeiros 
que oferecem produtos inovadores, com respostas e serviços rápidos, 
impulsionados pela tecnologia de última geração.   

Os bancos estão em um momento Kodak?

Durante o período de crise causado pelo avanço da pandemia do Corona-
vírus, a gestão financeira - em especial, o controle do fluxo de caixa - merece 
atenção especial das micro e pequenas empresas. Pesquisa realizada pelo 
Sebrae entre os dias 20 e 23 de março, junto a um universo de 9.105 donos 
de pequenos negócios, revelou que, na média, a redução no faturamento das 
empresas foi de 69%. Diante desse cenário, o analista do Sebrae, Adalberto 
Luiz, explica que o importante neste momento é manter o equilíbrio entre 
o que está sendo faturado e o que há de despesa.   

Cuidados com a gestão financeira 

O mundo se encontra entregue à necessidade de se isolar diante 
o quadro extremamente contagioso da Covid-19. No Brasil, isso não 
poderia ser diferente. Acima de qualquer preocupação técnica, a 
valorização das pessoas deve ser um objetivo compartilhado por orga-
nizações de todos os tamanhos e segmentos. Partindo do princípio de 
que o bem-estar dos profissionais está preservado e que novos modelos 
operacionais estão sendo adotados a fim de evitar contaminações, a 
discussão se expande para formas de se minimizar riscos e garantir o 
funcionamento dos departamentos afetados.   

Quais medidas a área fiscal deve adotar
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Negócios em Pauta

Cursos Gratuitos de Programação
A Stone, fintech de serviços financeiros e de paga-

mentos, em parceria com a Codenation, está oferecendo 
150 bolsas integrais para capacitação de profissionais 
de tecnologia. As vagas são para dois cursos on-line do 
AceleraDev, um programa de 10 semanas com desafios 
e conteúdos para para pessoas que queiram aprender a 
programar. O candidato pode escolher entre a capacita-
ção em C# ou Python, duas linguagens de programação. 
Os candidatos devem ter afinidade com tecnologia e 
testes de lógica. As inscrições são gratuitas e estão 
abertas pelo site (http://www.codenation.dev/).    Leia a coluna completa na página 3
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ROtINA DE tRAbALhO

O brasileiro é o povo 
que mais paga impostos 
na América Latina

O país ocupa a 14ª posição 
no ranking das nações com 

mais alta carga tributária (35,4% 
do PIB), sendo que os 13 pri-
meiros são todos europeus, com 
altos índices de desenvolvimento 
econômico, como Dinamarca 
(45,19% do PIB) e Finlândia 
(44% do PIB). Todos os países 
têm tomado medidas de redução 
de carga tributária, moratória, 
postergamento de tributos e 
dívidas. No Brasil, não é diferente. 

Diversas medidas estão sen-
do anunciadas para mitigar os 
efeitos da crise, como posterga-
mento de pagamento de tributos, 
alívios em impostos, entre outras 
medidas. Mas especialistas apon-
tam que o que foi anunciado até 
agora não será suficiente. “As 
medidas estão muitos tímidas. O 
governo, até agora, só concedeu 
a suspensão de pagamento de 
tributos. Quando acabar o prazo, 
os contribuintes terão que pagar 
o que estava suspenso, mais o 
referente ao mês vigente, o que 
vai acarretar uma alta carga 
tributária. 

Se querem efetivamente 
resultados, precisam diminuir 
a tributação sobre a folha de 
salários. O Brasil tem um dos 
maiores encargos sobre folha 
de salários”, avalia o advogado 
sócio da San Martín, Carvalho e 
Felix Ricotta Advocacia, André 
Felix Ricotta de Oliveira, pro-
fessor da Pós-graduação em 
Direito Tributário da Univer-
sidade Mackenzie. Da mesma 
opinião, Marcelo Godke Vieira, 
especialista em Direito dos 

Medidas tributárias não devem conter efeitos 
da crise para empresas e empregados
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Contratos, pro-
fessor do Insper e 
da Faap e mestre 
em Direito pela 
Columbia Unive-
sity School of Law 
(EUA), avisa que 
haverá inadim-
plência.

“Naturalmen-
te, as empresas 
deixam de pagar 
impostos quando 
têm problemas 
de caixa ou em 
situações de crise, 
porque o Fisco 
demora em cobrar 
e porque elas privilegiam outros 
pagamentos”. Dados divulgados 
pelo Sebrae, esta semana, dão 
conta que 600 mil pequenas em-
presas já fecharam as portas no 
mês de março. Esses números 
revelam que teremos muito mais 
do que uma recessão, mas uma 
depressão. 

“Nesse contexto, quem tem 
que se sacrificar mais é o 
Estado, cumprindo seu papel 
social. Para isso, teria que estar 

de extrema crise e fragilidade. 
E quem terá caixa para iniciar 
2021?”.

Cogitado como uma possi-
bilidade de maior arrecadação 
para o Estado brasileiro, a ideia 
de um Imposto sobre Gran-
des Fortunas (IGF) tem sido 
ventilada há alguns anos no 
parlamento. Mas especialistas 
em tributação discordam que 
essa seja uma saída em longo 
prazo, e que ser aprovada em 
meio à crise da pandemia não 
resolveria o problema da falta 
de dinheiro. Marcelo Godke é 
enfático: “Isso seria absoluta-
mente catastrófico. A experiên-
cia na França nos mostra que 
o acréscimo é muito pequeno 
na arrecadação, e ainda leva ao 
afastamento de investimentos”.

Eduardo Natal concorda. “Há 
uma crença que o IGF promove 
uma justiça tributária. Mas ele 
atingiria um percentual ínfimo 
e poderia promover a migração 
do capital para ativos que não 
são rastreáveis, como as moedas 
virtuais, e um movimento de 
pessoas querendo ir embora do 
país. Muito mais importante seria 
a readequação das alíquotas do 
imposto de renda, para fazer 
quem tem mais renda pagar mais 
imposto do quem tem menos”.

Para André Feliz Ricotta, o 
Brasil focou “erronaeamente” 
na tributação sobre o consumo. 
“Não se pode tributar forte-
mente nem o consumo nem a 
renda. O Brasil já possui uma 
carga tributária insuportável, 
passa por um momento de recu-
peração e agora essa crise. Não 
pode se dar ao luxo de perder 
investidores taxando grandes 
fortunas”, conclui.

muito mais arti-
culado, em todos 
os níveis, coisa 
que a gente não 
enxerga, porque 
as posições são 
completamente 
antagônicas”, afir-
ma Eduardo Gon-
zaga de Oliveira 
Natal, sócio do 
escritório Natal & 
Manssur, mestre 
em Direito Tribu-
tário e Direito do 
Estado pela PUC-
-SP e membro da 
Academia Brasi-
leira de Direito 

Tributário.

O especialista complementa: 
“O que vemos até agora não são 
medidas de alívio da carga tri-
butária, mas sim adiamentos de 
pagamentos por 90 dias. Lá na 
frente, o que as empresas vão 
pagar referente aos meses de 
abril, maio e junho será sobre 
o faturamento do primeiro tri-
mestre, quando tínhamos outra 
realidade. Isto é, pagaremos 
mais impostos, num momento 

hOME OFFICE 
sE tORNA O 
MODELO DE 
tRAbALhO. 
COMO 
CONCILIAR 
COM A vIDA 
FAMILIAR
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Lá na frente, o que 
as empresas vão 
pagar referente 
aos meses de 
abril, maio e 
junho será sobre 
o faturamento do 
primeiro trimestre, 
quando tínhamos 
outra realidade. 
Isto é, pagaremos 
mais impostos, 
num momento de 
extrema crise e 
fragilidade.

News@tI

Unilever apresenta "sua Loja Aberta" para o 
pequeno varejista

@Por meio da iniciativa Compra Unilever, o e-commerce da 
companhia permite o pequeno varejista faça abastecimento 

online de sua loja em todo o Brasil. A Unilever apresenta o portal 
www.sualojaaberta.com que traz dicas e soluções para os lojistas 
manterem seus negócios sustentáveis em meio à pandemia. Com 
o conceito “Sua loja aberta. Informação que valoriza o lojista”, a 
plataforma visa fornecer conteúdo relevante para ajudar pequenos 
negócios a enfrentarem os desafios impostos por essa crise. O lojista 
poderá encontrar informações atualizadas sobre a COVID-19 e as 
novas medidas do Governo de apoio às empresas, além de dicas de 
prevenção do vírus nas lojas, e suporte na condução do seu negócio. 
A Accuracy é a agência responsável pelo conceito e estratégia de 
conteúdo do portal    Leia a coluna  completa na página 2
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Mais 100 leitos de UtI
O Hospital das Clínicas da Fa-

culdade de Medicina da USP terá 
mais 100 novos leitos de unidades 
de terapia intensiva (UTI) para 
tratamento do novo Coronavírus. 
Com isso, chegará a 200 leitos de 
UTI destinados à Covid-19. O HC 
tem uma unidade exclusiva para o 
tratamento de pessoas infectadas 
por conavírus, com 900 leitos, 
sendo agora 200 destinados para 
unidades de terapia intensiva.
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