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A DME surgiu logo 
após a Lava Jato. 
Foi impulsionada 
pelos escândalos de 
corrupção e sonegação 
fiscal que aconteceram 
no Brasil

Foram identificadas 
várias tentativas de 
lavagem de dinheiro 

utilizando moeda em espé-
cie. Hoje o governo conse-
gue verificar as transações 
feitas através da transfe-
rência bancária, vendas a 
prazo ou até mesmo pelo 
cartão de crédito. Mas não 
consegue controlar os va-
lores em espécie. Sendo 
assim, com a DME será 
possível analisar essas 
operações aumentando a 
fiscalização.

Através de um formu-
lário eletrônico da Secre-
taria da Receita Federal 
do Brasil (RFB), quando 
houver alienação ou ces-
são onerosa ou gratuita de 
bens e direitos, de presta-
ção de serviços, de aluguel 
ou de outras operações 
que envolvam transferên-
cia de moeda em espécie 
(“dinheiro vivo”), deverá o 
contribuinte apresentar a 
Declaração de Operações 
Liquidadas com Moeda em 
Espécie (DME).

Salienta-se, entretanto, 
que a obrigação relativa 
à DME não se aplica às 
operações realizadas em 
instituições financeiras, 
tampouco em outras insti-
tuições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central 
do Brasil.

Portanto, todas as de-
mais operações realiza-
das – sejam com pessoas 
físicas ou jurídicas – que 
envolvam liquidação 
com moeda em espécie 
devem ser informadas 
por meio da DME. São 
obrigadas à entrega da 
DME as pessoas físicas 
ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas no Brasil que, 
no mês de referência, 
tenham recebido valores 
em espécie cuja soma 
seja igual ou superior 
a R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), ou o equiva-
lente em outra moeda, 
decorrentes das operações 
anteriormente descritas, 
realizadas com uma mesma 
pessoa física ou jurídica. 

Referido l imite de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) 
aplicar-se-á por operação 
se esta for realizada entre 
o declarante e mais de uma 
pessoa física ou jurídica, in-
dependentemente do valor 
recebido de cada pessoa.

A declaração precisa con-
ter:
	 •	Os	dados	completos	da	

pessoa física e jurídica 

que efetuou o pagamen-
to. Nome ou razão so-
cial e número do Cadas-
tro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou do Cadastro 
Nacional de Pessoa Ju-
rídica (CNPJ). No caso 
de pessoa no exterior 
que não possui os do-
cumentos citados, será 
necessário o Número 
de Identificação Fiscal 
(NIF). Deve constar 
no formulário todos os 
envolvidos na operação;

	 •	O	código	que	consta	na	
tabela de bens, direitos, 
serviços ou operação 
referente ao recebimen-
to. É possível verificar 
através dos Anexos I e II 
disponíveis no material 
no site da RFB;

	 •	A	 descrição	 dos	 bens,	
direitos, serviços ou 
operações dos valores 
recebidos;

	 •	O	valor	líquido	em	espé-
cie real, assim como a 
moeda usada na opera-
ção. Em caso de moeda 
estrangeira, o Banco 
Central do Brasil apura-
rá o valor em real com 
base no dia útil anterior 
ao recebimento;

	 •	A	data	da	operação.

Se a DME foi entregue 
fora do prazo ou não decla-
rada, a empresa ou a pessoa 
física será multada. Veja as 
situações e valores abaixo:

Para pessoa jur ídica, 
o valor da multa é de R$ 
500,00 (quinhentos reais) 
por mês de atraso. Isso se 
for empresa em início de 
atividade, imune, isenta, 
optante do regime tribu-
tár io Simples Nacional 
ou que tenha apurado o 
imposto com base no Lu-
cro Presumido na última 
declaração apresentada.

Para as demais empre-
sas, as enquadradas no 
regime do Lucro Real, por 
exemplo, o valor da multa 
mensal é de R$ 1.500,00 
(mil e quinhentos reais). 
Há multa também para as 
informações entregues com 
alguma omissão, incomple-
tas ou inexatas. Neste caso, 
serão aplicados 3% sobre o 
valor da operação.

Já para pessoa física, 
o valor da multa é de R$ 
100,00 (cem reais) por 
cada mês de atraso. Se as 
informações forem omiti-
das, incompletas ou inexa-
tas, poderá ser aplicada a 
multa de 1,5% do valor da 
operação.

Portanto, fiquem atentos 
em operações que envol-
vam dinheiro em espécie.

Eduardo Moisés

Declaração de Operações 
Liquidadas com Moeda 

em Espécie (DME)

Francisco Clemente (*) e 
Kadu Pereira (**) 

No entanto, a pandemia está in-
serida em um contexto anterior, 
que já vinha alterando o merca-

do	e	os	negócios:	a	transformação	digi-
tal. No setor de Mídia não é diferente e 
há alguns elementos relevantes a serem 
considerados para que, nesse complexo 
cenário, as empresas mitiguem riscos 
e atuem com sucesso. As organizações 
deste setor precisam continuamente 
revistar	suas	estratégias	de	negócios,	
explorar novas oportunidades de cres-
cimento e aportar cada vez mais valor 
para	os	negócios	de	seus	clientes.	

Precisam se apoiar em tecnologias 
capazes de acompanhar, muitas ve-
zes em tempo real, as necessidades, 
expectativas e desafios dos consumi-
dores. Nesse contexto, a precisão das 
mensagens está dependendo cada vez 
mais de AdTechs e MarTechs no papel 
de otimizarem a relação entre marcas e 
consumidores e ajudarem a publicidade 
a alcançar maior relevância e impacto 
a um custo menor. 

Parte dessa avaliação já foi eviden-
ciada	no	relatório	“AdTech	&	MarTech	
Report”, produzido pela Distrito em 
parceria com a KPMG antes da pan-
demia, mas com diversas conclusões 
relevantes nesse momento. Poucos 
setores estão sendo tão impactados 
pela transformação digital, por no-
vos comportamentos de consumo e 
pessoas mais engajadas como o setor 
de mídia, e as AdTechs e MarTechs 
estão sendo protagonistas nessa 
transformação. 

O	 relatório	 mapeou	 475	 startups	
no Brasil, distribuídas nas seguintes 

As transformações no setor de Mídia vieram para ficar.
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ãoA Housi, plataforma digital de 
moradia on demand, 100% digital 
e sem burocracia, acaba de lançar 
o primeiro serviço de moradia por 
assinatura do mundo. A plataforma, 
que tinha foco em estadias short 
stay, possibilitará, agora, que os 
usuários façam locações residen-
ciais de longo prazo, por meio de um 
plano de assinatura com pagamento 
mensal via cartão de crédito. Para 
assinar um pacote de moradia, bas-
ta acessar (https://housi.com.br/), 
selecionar	o	 imóvel,	o	período	de	
estadia (mínimo 30 dias), realizar 
o pagamento via cartão e, depois, 
entrar	 no	 imóvel	 (já	 mobiliado	 e	
com serviços de TV) sem nenhuma 
burocracia. 

Todo o processo é digital, sem 
fiador. Os valores para locações 
mensais variam de acordo com a 
região	e	características	do	imóvel.	

O morador também pode fazer um 
upgrade ou downgrade de unidade, 
com ajuste do valor, ou ainda mu-
dar	para	outro	imóvel	que	integre	
o ecossistema Housi sem nenhuma 
cobrança no caso de a unidade ter o 
mesmo custo mensal da anterior. A 
aposta da Housi nesse tipo de servi-

Transformações, tendências e 
desafios para o setor de Mídia
A Covid-19 está fazendo com que as empresas de todos os setores adaptem operações, fluxos e processos

categorias:	 Advertising	 &	 Promotion	
(27%),	Commerce	&	Sales	(28%),	So-
cial	&	Relationships	(22%)	e	Content	
&	Experience	(21%).	O	Sudeste	é	líder	
com	64%	das	startups,	o	que	condiz	
com a produção econômica da região, 
que representa 55% do PIB brasileiro. 
Depois	vem	o	Sul	com	28%	das	startups,	
o Centro-oeste com 3,6%, o Nordeste 
com	2,8%	e	o	Norte	com	0,2%.	

É notável ainda como AdTechs e Mar-
Techs estão amadurecendo e 10% delas 
têm mais de 100 funcionários. Outro 
dado é que, como elas estão direcio-
nadas prioritariamente a soluções de 
marketing e publicidade para empresas 
que querem vender seus produtos e 
serviços,	quase	todas	(98%)	atendem	
a	outros	negócios.	Finalmente,	essas	
startups	 têm,	 na	 média	 2,93	 sócios,	
nascidos majoritariamente no Estado 
de São Paulo e que possuem, na maior 
parte	dos	casos,	entre	26	e	45	anos.	A	
proporção de mulheres ainda é dese-
quilibrada, com aproximadamente 1 
mulher para cada 5 homens. 

As transformações no setor de Mídia 
vieram para ficar e AdTechs e MarTe-
chs também. Está feito o desafio ao 
mercado e essas empresas precisam 
definitivamente entender que a única 
constante é a mudança e os dados 
são cada vez mais relevantes. Nesse 
cenário, os investimentos em marke-
ting e publicidade estão em expansão 
pois nunca se investiu tanto em atrair, 
reter e melhorar a experiência dos 
consumidores, com a diferença de 
que os investimentos deixaram de 
estar concentrados e passaram a estar 
distribuídos. 

Como essas tecnologias não vieram 
para substituir, mas para agregar, o su-
cesso está deixando de ser medido por 
métricas de marketing e publicidade 
e está começando a ser cada vez mais 
mensurado	por	métricas	de	negócios.	
Não há tempo a perder! 

(*) - É sócio-diretor líder do segmento de Mídia e 
Esportes da KPMG no Brasil. 

(**) - É sócio-diretor de Tecnologia, Mídias e 
Telecomunicações da KPMG no Brasil. 

Lançado o primeiro serviço de 
moradia por assinatura do mundo

que você pode aderir ou cancelar 
pelo aplicativo, sem nenhuma bu-
rocracia, a qualquer momento”, 
explica Alexandre Frankel, CEO 
da Vitacon. 

As unidades seguem um padrão 
da empresa, mobiliadas e equipa-
das com cooktop, geladeira, cama, 
sofá, wifi e TV a cabo. Possuem 
infraestrutura e serviços pay per 
use	com	atendimento	24	horas	por	
dia e limpeza semanalmente. A 
Housi disponibiliza cerca de 5 mil 
apartamentos para serem locados 
em sua base. A startup, ainda, acaba 
de lançar a campanha que dá três 
meses gratuitos para quem fechar a 
locação de uma unidade residencial 
pelo período de um ano. O valor 
total ainda pode ser parcelado em 
12 vezes. 

Para os investidores imobiliários, 
a Housi é uma alternativa ao modelo 
tradicional de gestão de locação, 
pois oferece uma gestão patrimonial 
mais eficiente, proporcionando mais 
rentabilidade e tranquilidade. Para 
Incorporadores funciona como uma 
bandeira Residencial para acelerar 
as vendas dos empreendimentos 
(AI/Housi).

ço surgiu da demanda crescente por 
estadias de longo período com perfil 
de moradia durante a quarentena, 
que aumentou mais de 50% de abril 
para maio dentro do ecossistema da 
startup. 

“Antecipamos o lançamento do 
plano de moradia por assinatura para 
atender a alta demanda de locações 
longas, estilo moradia, que explodiu 
no último mês devido à pandemia. A 
expectativa, agora, é intensificar a 
oferta dessa plataforma, que funcio-
na como uma assinatura da Netflix, 

Alcione Belache (*), Rodrigo Sauaia (**) e 
Ronaldo Koloszuk (***)

A pandemia tem suscitado um gran-
de debate entre os gestores públicos 
mundiais e os especialistas em saúde 
e em economia. Como promover a 
adequada segurança sanitária e, ao 
mesmo tempo, reduzir ao máximo os 
efeitos negativos da crise econômica 
colateral nas nações ao redor do globo? 
Dentro dessa discussão, há uma ques-
tão que paira sobre o setor produtivo 
mundial: como dinamizar as atividades 
econômicas com segurança, de modo 
a	manter	os	negócios	operando	e	as	
pessoas com emprego e renda, pre-
servando, simultaneamente, a saúde 
da população?

Após	 o	 momento	 mais	 crítico	 da	
atual pandemia mundial, a fonte solar 
fotovoltaica será, certamente, uma 
ferramenta estratégica para o rápido 
reaquecimento das economias do 
mundo e, especialmente, do Brasil, 

país com um dos maiores potenciais 
solares do planeta. Trata-se da fonte 
renovável com o maior potencial de 
geração de empregos e renda no 
planeta. Para cada novo megawatt 
(MW) instalado, a solar gera de 25 a 
30 novos postos de trabalho, a maioria 
deles localizados nas regiões em que 
os sistemas são instalados.

De acordo com a Agência Interna-
cional de Energia Renovável, a fonte 
solar já é responsável por mais de 
um terço dos mais de 11 milhões de 
empregos renováveis do mundo. Outro 
diferencial é que estes postos de tra-
balho são ocupados por profissionais 
qualificados, com formação técnica e 
superior, além dos rendimentos se-
rem	maiores	do	que	a	própria	média	
salarial brasileira. Por estes fatores, o 
setor solar fotovoltaico é reconhecido 
como uma potente mola propulsora do 
desenvolvimento, trazendo mais renda 
e poder de compra para as famílias 

brasileiras, além de gerar mais caixa 
para as empresas com a economia nos 
custos operacionais.

A solar também aumenta a arre-
cadação dos governos, ajudando a 
recuperação dos cofres públicos, 
reduzidos pelas necessárias medidas 
de combate à Covid-19. Para aliviar os 
efeitos da crise econômica decorrente 
do combate ao Coronavírus, a Absolar 
apresentou ao Governo e ao Congresso 
a proposta de criação de um programa 
emergencial para instalar sistemas 
solares fotovoltaicos em consumido-
res de baixa renda com tarifa social. 
Também propôs à Aneel a permissão 
de doação dos créditos excedentes 
da geração distribuída às instituições 
de serviços essenciais que atuam no 
combate ao novo Coronavírus, como 
hospitais e centros de saúde.

Não há como negar os impactos da 
pandemia para a economia brasileira 
e, consequentemente, ao setor fotovol-

taico. Distribuidores de equipamentos 
solares relatam reduções entre 60% 
e até 90% no faturamento durante os 
primeiros 30 dias de isolamento, em 
comparação com janeiro ou fevereiro 
de 2020. Estes impactos variam con-
forme a região do País, pois o Brasil 
possui dimensões continentais e nem 
todos os lugares são afetados na mes-
ma intensidade.

Por outro lado, também não se pode 
negar o papel propulsor da fonte solar 
fotovoltaica,	inclusive	na	história	recen-
te do Brasil. Nas crises econômicas de 
2015 e 2016, o PIB do País foi de -3,5% 
ao ano, mas o setor solar fotovoltaico 
cresceu mais de 300% ao ano, no 
mesmo período. Agora, mesmo consi-
derando o período de crise aguda na 
economia brasileira e mundial, o setor 
solar fotovoltaico deverá crescer, tanto 
em	termos	globais	quanto	no	próprio	
Brasil, apesar de fazê-lo em patamares 
menores que os previstos inicialmente.

No total acumulado, a solar já 
trouxe	mais	de	R$	26,8	bilhões	em	
novos investimentos privados ao 
País, tendo gerado cerca de 130 mil 
empregos desde 2012. A fonte acaba 
de ultrapassar a marca de 5 gigawatts 
(GW) de potência operacional no 
Brasil, somadas as usinas de gran-
de porte e os pequenos e médios 
sistemas instalados em telhados, 
fachadas e terrenos. Como os dados 
demonstram, a solar poderá ajudar, 
e muito, a retomada da economia e 
dos empregos do País. 

A exemplo do que já fez pela socie-
dade	brasileira	no	passado	próximo,	
a energia solar fotovoltaica está pre-
parada para alavancar a recuperação 
do Brasil, tanto em termos econômicos 
quanto sociais e ambientais.

(*) - É CEO da Renovigi; 
(**) - é CEO da Absolar; 

(***) - É presidente do Conselho de 
Administração da Absolar.

A energia solar, o coronavírus e a recuperação econômica


