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A Covid 19 e a 
reforma tributária
O rápido ritmo 
da transmissão 
do Coronavírus 
e a propagação 
de declarações 
inflamatórias acaba 
por trazer à tona a 
necessidade de um foco 
maior na discussão da 
política fiscal do país

As políticas fiscais 
são instrumentos de 
enorme eficiência no 

aumento da renda do traba-
lho, eis que, se é certo que a 
desigualdade social agrava-
-se quando o crescimento da 
renda do capital é maior do 
que o crescimento da econo-
mia, então o deslocamento 
da pressão fiscal para que 
se concentre sobre outras 
riquezas, como elevadas 
rendas, heranças e ganhos 
de capital, é a forma pela 
qual, no Brasil, poderíamos 
elevar o poder de compra 
das famílias, na sua maioria 
dependentes da renda do 
trabalho, cujo ato de consu-
mo representa 63% do PIB.

A fim de compreender 
melhor os efeitos negativos 
provocados pela elevada 
pressão fiscal sobre o con-
sumo, tomemos o exemplo 
da renda básica emergencial 
de R$ 600,00 para socorrer 
trabalhadores informais e 
autônomos isolados do mer-
cado de trabalho por causa 
do vírus. Um recente estudo 
da FGV EAESP concluiu 
que este programa por três 
meses geraria 7,1 milhões 
empregos, bem como injeta-
ria R$ 32,6 bilhões ao mês na 
economia, o que representa 
1,3% do PIB brasileiro. Por-
tanto vai no mesmo sentido 
do que vimos acontecer no 
PIB de 2019, cujo desem-
penho muito dependeu dos 
saques do FGTS no último 
semestre.

A razão sabemos: recurso 
financeiro disponibilizado 
aos trabalhadores converte-
-se imediatamente em con-
sumo de bens e serviços na 
economia. Para a maioria 
dos cidadãos brasileiros, o 
consumo em vez da pou-
pança não é uma questão de 
“preferência temporal”, de 
escolher ser a cigarra e não 
a formiga tal como no conto 
infantil, mas é uma questão 
concreta de sobrevivência, 
de literalmente não morrer 
de fome ou de frio.

Compreendidos os efeitos 
multiplicadores desse tipo 
de política fiscal, lembro-
-lhes de que em média 49% 
dos gastos com consumo são 
tributos. Isso significa que, 
dos R$ 600,00 oferecidos 
como auxílio aos trabalha-
dores informais e autônomos 
para consumirem bens e 
serviços do mercado na-
cional, aproximadamente 
R$ 300,00 retornarão aos 
cofres públicos, pois estão 
embutidos nos preços na 
forma de tributos indiretos.

Portanto, em vez de seguir 
circulando na economia, 
gerando emprego, renda e 
aumento do PIB, metade 
da renda emergencial dada 
com uma mão será retirado 

com a outra por causa do 
nosso sistema tributário. 
Viver sob este cenário fiscal 
faz banalidade do mal, para 
lembrarmos Hanna Arendt, 
quando se sabe que para 
essas pessoas, assim como 
muitas outras antes até da 
Covid-19, não ter R$ 300,00 
para o consumo representa a 
falta de comida ou remédio 
no decorrer do mês.

Aliás, tudo isto denuncia 
um problema estrutural dos 
agentes econômicos brasi-
leiros: baixo poder aquisi-
tivo, o que é um efeito do 
baixo nível de renda e é, por 
consequência inexorável, 
causa da falta de demanda 
no mercado. O nível insus-
tentável de endividamento 
das famílias, por exemplo, 
só é um sintoma da brutal 
necessidade de crédito 
para complementar a falta 
de renda. Segundo dados 
da Tendências Consultoria, 
o endividamento do bra-
sileiro chegou, no mês de 
fevereiro, ao equivalente a 
55% da renda, enquanto o 
comprometimento da renda 
com dívidas bancárias foi de 
29,2%.

Então é disto que se tra-
ta: uma reforma tributária 
que estabeleça relações 
tributárias progressivas, ou 
seja, que desloque a enor-
me pressão fiscal em cima 
do consumo para outras 
riquezas concentradas nas 
classes sociais mais ricas, 
pois é inviável para a curva 
de demanda deste país um 
sistema que tribute mais os 
que menos ganham, embora 
sejam os que mais precisam 
consumir. 

Trata-se de um imperativo 
categórico, para usar o lé-
xico kantiano, mas também 
uma necessidade real do 
crescimento da economia 
brasileira. Manter estes 
vínculos insustentáveis de 
corrosão do poder de com-
pra dos cidadãos, sobretudo 
neste momento no qual cada 
R$ 1,00 conta, é passar pela 
pena sem ter compreendido 
o delito.

Nosso sistema tributário 
há muito tempo caminha 
na contramão da promoção 
da demanda e, com a con-
centração de renda que se 
sucede, aliado a uma baixa 
pressão fiscal sobre as gran-
des propriedades herdadas, 
lucros distribuídos e patri-
mônios adquiridos, sem falar 
nas condições asfixiantes de 
crédito, apenas aprofundam 
de forma inadmissível aos 
olhos do princípio da capaci-
dade contributiva, o fenôme-
no social da desigualdade. 

Portanto, toda reforma 
a partir de agora deve ser 
comprometida com o fim 
da desigualdade no acesso 
dos instrumentos que geram 
renda, ou passaremos ao 
largo das principais lições 
macroeconômicas obtidas 
neste início do século. Uma 
escolha entre igualdade 
social ou barbárie está no 
nosso horizonte civilizatório.

(*) - É advogado tributarista -  
BI Tax Consultoria.

Bruce Bastos Martins (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Já a OIT prevê que até 
195 milhões de empre-
gos possam ser perdi-

dos, em razão do impacto 
do Coronavirus na economia 
global.

A experiência de viver, 
trabalhar e estudar em casa, 
com ajuda do universo onli-
ne, fez com que as pessoas 
passassem a ter nova relação 
com ambientes analógicos e 
físicos. No entanto, muitas 
empresas não estão conse-
guindo manter suas rotinas e 
trabalhar remotamente. Se-
gundo Alexandre Azevedo, 
especialista em tecnologia 
e vice-presidente da Think, 
empresa brasileira provedo-
ra de serviços de outsourcing 
de infraestrutura de TI, as 
companhias estão tendo 
que aprender algumas lições 
para sua própria sobrevi-
vência.

“Os empresários foram 
pegos de surpresa com os 
impactos da pandemia. A 
falta de maturidade digital 
não é exclusividade das mi-
cro e pequenas, as médias e 
grandes também sofreram 
danos e a atividade econô-
mica não tem alternativas 
para manter suas tarefas no 
ambiente digital e de forma 
segura”, avalia Azevedo, que 
listou algumas lições que as 
empresas terão que apren-
der com a pandemia.

As companhias estão tendo que aprender algumas lições para 
sua própria sobrevivência.
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É importante compartilhar as decisões duras com um grupo de 
executivos seniores.
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Brasileiros se 
sentem mais 
produtivos 
trabalhando 
remotamente

Uma pesquisa divulgada 
pela startup Pulse concluiu 
que 78% dos brasileiros se 
sentem mais produtivos 
trabalhando remotamente. 
Outra pesquisa realizada 
pelo Capterra, software 
da consultoria Gartner, 
detectou que, para 70% 
dos gerentes, as empresas 
poderiam funcionar em seu 
pleno potencial com uma 
equipe totalmente remota. 

Esses dois estudos em 
tempos de Covid-19 sobre 
teletrabalho direcionam 
para a cultura corporativa 
da Workana , maior plata-
forma que conecta profissio-
nais freelancers da América 
Latina, fundada em 2012. A 
empresa foi desenvolvida 
para consolidar e dissemi-
nar o trabalho remoto e 
freelance, na medida em que 
as barreiras convencionais 
de relações de trabalho 
estão se transformando a 
cada dia com os avanços da 
tecnologia. 

A empresa ajuda a reten-
ção dos melhores profissio-
nais sem que eles trabalhem 
no mesmo escritório e, 
consequentemente morem 
na mesma cidade. Flexibi-
lidade e liberdade são os 
principais pilares para dar 
continuidade ao trabalho 
remoto, características 
exigidas pelos millennials. 

As empresas sairão for-
talecidas dessa crise no 
que tange às relações de 
trabalho, é o que acredita o 
country manager da Worka-
na, Daniel Schwebel, na me-
dida em que as percepções 
de ganhos como: aumento 
da produtividade dos fun-
cionários, mais tempo para 
capacitação, menos trânsito 
urbano, mais tempo para 
estar com familiares são 
mais evidentes em relação 
à qualidade de vida. Fonte: 
(www.workana.com).

Diante da crise global, exe-
cutivos e líderes de empresas 
devem se perguntar como 
adequar, gerenciar e dar su-
porte para suas equipes nos 
próximos meses. Afinal, esse 
é o momento de repensar pro-
pósitos das marcas, sustentar 
e fortalecer os negócios para 
torná-los ainda mais fortes. 
Pensando nisso, a In, consul-
toria de propósito e gestão de 
marcas, preparou dicas impor-
tantes sobre como executivos 
e líderes de empresas devem 
conduzir o gerenciamento de 
organizações nesse momento. 

Para os especialistas da In, 
é uma armadilha pensar que 
em uma crise dessa magnitude 
todas as decisões mais difíceis 
devem ser tomadas apenas 
pelo CEO. Por isso, é impor-
tante compartilhar as decisões 
duras com um grupo de exe-
cutivos seniores e contar com 
pessoas-chave para que elas 
compartilhem e gerenciem as 
decisões em conjunto. Ouvir 
seus funcionários e permitir 
uma maior interação, abre 
espaço para perguntas e 
possibilita se colocar no lugar 
de seu interlocutor antes de 
respondê-las. 

Pensar em novos ritos é 
imprescindível para manter 
o engajamento e a interação 
da sua equipe. Transforme 
os ritos presenciais em ritos 

A pretendente: ANNE CAROLINE BATISTA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
tosadora de pet shop, solteira, nascida em Cubatão, SP (registrada no RCPN. de Perui-
be, SP), no dia (05/03/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de José Rodrigues de Almeida e de Vera Lúcia Batista de Almeida. A pretendente: 
BRUNA SOUTO MARINHO, de nacionalidade brasileira, estagiária, solteira, nascida em 
Campinas, SP (registrada no RCPN do 2º sub. de Santa Cruz, Campinas, SP), no dia 
(07/02/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Theophilo 
Marinho Neto e de Cintia Cristina Souto Marinho. Obs.: Em Cartório, no Registro Civil de 
Cerqueira César, nesta Capital.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

As lições que as empresas estão 
aprendendo com o Coronavírus

De acordo com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, esta é "a pior crise econômica desde 
a Grande Depressão em 1929”, que também alertou que países emergentes e pobres como os da 
América Latina "estão em grande risco"

por meio de platafor-
mas de Ensino a Dis-
tância: treinamentos 
corporativos, aulas 
de academia, consul-
tas com especialistas 
(psicólogos, médicos, 
nutricionistas), além 
de atendimentos em 
geral como os realiza-
dos em cartórios, por 
exemplo.

 4) Foco na experiência 
do cliente - No varejo, 
por exemplo, muitas 
lojas estão conseguin-
do aderir ao e-commer-
ce na totalidade da sua 
operação de vendas. 
Para isso, é fundamen-
tal que User Experien-
ce (UX) possibilite ao 
cliente a eficiência 
durante a compra. 
Com links dedicados 
e soluções de Content 
Delivery Network o 
site fica com maior 
disponibilidade, sendo 
possível realizar mais 
vendas, com menos 
custos, através de uma 
navegação mais ágil e 
segura, melhorando o 
ranqueamento no SEO 
(Search Engine Opti-
mization - otimização 
para mecanismos de 
busca). Fonte e mais 
informações: (www.
tkth.com.br).

 1) Tenha uma estraté-
gia digital - É funda-
mental a manutenção 
dos negócios, mesmo 
que de formas alter-
nativas. Ter uma es-
tratégia para realizar o 
trabalho remotamente 
por meios digitais é o 
desafogo para manter 
o ‘carro andando’ em 
meio a esta grande 
adversidade. Existem 
diversas soluções aces-
síveis e simples que 
podem ser grandes 
aliadas do empresário, 
principalmente de ven-
das e serviços.

 2) Preze pela seguran-
ça dos seus dados 
- Todo o cuidado é pou-
co. Para evitar perdas 

e danos à segurança 
digital das empresas 
durante o trabalho 
remoto, as empresas 
precisam investir no 
uso de VPNs (Virtual 
Private Network ou 
Rede Privada Virtual), 
além de manter uma 
política de segurança 
concisa e eficiente. 
Tanto implementar 
soluções como antiví-
rus e firewall atualiza-
dos constantemente, 
quanto criptografar 
informações mais sen-
síveis, como dados 
bancários, senhas etc.

 3) EAD também serve 
para os negócios 
- Muitas atividades 
podem ser realizadas 

Como conduzir o gerenciamento de 
organizações em tempos de pandemia?

virtuais estimulando, por exem-
plo, um cafezinho pós-almoço 
ou um happy hour online de 
sexta-feira, entre as equipes. 
Isso dá um caráter familiar a 
uma situação nova e desco-
nhecida.  

Vale lembrar que as crises 
também podem trazer opor-
tunidades. O Uber e o AirbnB 
foram criados em 2008, na estei-
ra da grande crise bancária nos 
EUA. Alguém financiou aqueles 
carros. A Amazon está contra-
tando 100 mil funcionários para 
seus centros de distribuição. 
Enfim, um comitê para identi-
ficar oportunidades pode gerar 
impactos sociais, reputacionais 
e financeiros positivos para as 
empresas. E, muitas vezes, para 
o moral do negócio.

Fábio Milnitzky, o CEO da In 

que possui 20 anos de atuação 
com marcas dos mais variados 
segmentos, destaca que o mo-
mento é de ‘olhar para dentro’ 
e trabalhar um alinhamento 
de mensagens para que a 
empresa siga de maneira sa-
dia. “É importantíssimo ouvir 
seus funcionários, expor suas 
convicções de maneira clara 
e de forma transparente e 
repensar de que forma sua 
empresa pode contribuir com 
esse cenário”, explica.  

A In, é uma consultoria de 
propósito e gestão de marcas 
que já atuou em importantes  
organizações e criou uma 
cartilha de boas práticas 
para aconselhamento das 
empresas. Para conferir as 
dicas acesse: (http://in.com.
br/report_covid.pdf).

O impacto do novo Coronavírus já está sendo 
sentido no âmbito comercial. Com o fechamento 
de fronteiras e a interrupção de algumas ativida-
des de mão de obra, as empresas lidam cada vez 
mais com a ameaça de falhas em suas cadeias 
produtivas. Afinal, a falta de materiais essenciais 
pode colocar em xeque toda uma operação. 
Neste cenário de escassez e imprevisibilidade, 
o desperdício de peças está fora de cogitação e 
o ideal é garantir estoques adequados e otimi-
zados, que cumpram com a demanda sem exigir 
gastos desnecessários.

Através de uma lista de materiais padroniza-
dos e atualizados, a CH Master Data trabalha 
com o conceito de comunidade (Corporate 
Network) único no mercado, em que, a partir 
de um Sistema Compartilhado de Informação, 
as empresas podem recorrer umas às outras 
em caso de falta de algum material. Tudo isso 
é possível por conta do mapeamento de mais 

de 7 milhões de descrições de materiais para 
empresas atuantes em mais de 20 setores.

"Neste momento difícil, que está gerando 
reflexos na cadeia de suprimentos, as empresas 
podem reduzir seus riscos através de ações co-
laborativas. O nosso trabalho gera informações 
básicas, essenciais à boa comunicação na Cadeia 
de Suprimentos, permitindo que as empresas 
possam socorrer umas às outras fornecendo 
itens necessários que podem evitar uma para-
da operacional", explica Tadeu Avellar, CEO e 
fundador da CH Master Data.

O time da CH Master Data é formado por 
mais de 170 colaboradores, com atuação nas 
principais empresas do Brasil. A principal pla-
taforma, chamada WebforMat, apresenta quase 
um milhão de acessos ao ano, contando com 16 
mil usuários únicos, 35 mil fabricantes e 50 mil 
fornecedores mapeados. Saiba mais em: (www.
chmasterdata.com.br). 

Como auxiliar empresas em tempos 
de escassez de materiais
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