
www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.290

Sexta-feira, 
29 de janeiro de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Bye bye Ford, 
bye bye 
happyness

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

A Covid-19 provocou transformações tecnológicas em todos os 
setores, e a logística foi uma das áreas mais impactadas. Isso porque, 
para atender às novas demandas, as empresas precisaram avaliar 
a incorporação de ferramentas em seus processos com o objetivo 
de promover um salto de eficiência em rastreamento, transporte e 
armazenamento.   

Sete tendências de tecnologia 
para a logística

Como dissemos adeus (e boa viagem!) para 2020 e estamos dando 
nossos primeiros passos em 2021, muitos começarão a pensar em suas 
resoluções. Mas gostaria de desafiá-lo a assumir um tipo diferente de 
compromisso este ano. Além das resoluções usuais de “entrar em forma” 
ou “aprender um novo idioma”, por que não adicionar à sua lista “ser mais 
consciente com relação à privacidade dos dados”? A mídia social é um 
ótimo lugar para começar. Ela se destacou em cena, ao mesmo tempo 
que o smartphone - e a combinação dos dois provou ser irresistível.   

Nova perspectiva para privacidade 
de dados

Há um bom tempo, o WhatsApp faz parte do cotidiano do brasileiro 
como uma das principais ferramentas de comunicação. O aplicativo 
representa uma ponte de conexão entre as pessoas e, também, em-
presas, proporcionando grandes oportunidades para os negócios, 
especialmente em tempos de pandemia da Covid-19. Contudo, assim 
como na modalidade presencial de venda, é sempre muito importante 
estar atento a algumas boas práticas que ajudam você ou seu time de 
vendas na hora de um contato dessa natureza.   

Três dicas para o seu negócio bombar 
e vender pelo WhatsApp

Foto de Lukas no Pexels

Negócios em Pauta

Corpo Humano
Você já se imaginou dentro do coração de alguém? Uma 

das startups aceleradas pelo Eretz.bio, centro de inovação 
do Hospital Albert Einstein, coloca estudantes do país inteiro 
dentro do corpo humano, com a imersão da tecnologia de re-
alidade virtual. Desde 2016, a MedRoom vem conquistando 
centros educacionais com seu laboratório virtual, o Atrium, 
que une teoria e prática no estudo da anatomia e fisiologia 
humana. Futuros médicos, enfermeiros e profissionais da 
área da saúde em geral podem analisar individualmente, 
e com fidelidade, os órgãos dos pacientes virtuais Max 
e Lucy, construídos feitos pela equipe de artistas 3D da 
edtech, para captar cores, escalas e texturas dos mais de 
quatorze sistemas. Saiba mais em: (www.medroom.com.
br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: medroom.com/reprodução 

News@TI

Promoção “Esse tablet é meu”

@A Workover Academy – plataforma de cursos online que 
se utiliza de jornadas de conhecimento para fazer a ponte 

entre as vagas disponíveis no mercado de tecnologia e profis-
sionais qualificados -  lança a promoção “Esse tablet é meu”. 
Para participar, os interessados devem compartilhar a Workover 
Academy com os amigos e esses devem por sua vez, inscrever na 
plataforma. Apenas alunos da Workover (usuários cadastrados) 
poderão convidar novas pessoas para ingressar na plataforma. 
Todos que se inscreverem na plataforma durante o período da 
promoção, poderão participar seguindo a mesma mecânica de 
novas indicações. Conheça os detalhes do regulamento no link 
https://workover.com.br/essetabletemeu/.   Leia a coluna 
 completa na página 2

Reprodução/https://workover.com.br/essetabletemeu/

O Sindicato dos Auditores Fiscais 
da Receita (Sindifisco), divulgou um 
estudo que revela que a defasagem 
acumulada na tabela de Imposto de 
Renda é de 113,09% nos últimos 
24 anos

Na prática, isso quer dizer queda no poder 
de compra e aumento na injustiça tribu-

tária no país. Em 1996, a isenção no imposto 
contemplava trabalhadores que recebiam até 
nove salários mínimos mensais. Em 2021, a pro-
porção é de apenas 1,73. Ou seja, quem recebe 
acima de R$ 1.903,98. Se a tabela tivesse sido 
corrigida de acordo com a inflação, o imposto 
deveria ser pago apenas por quem recebe mais 
de R$ 4.022,89.

Uma diferença gigantesca que aumenta ainda 
mais a desigualdade social.

Para piorar a situação dos mais pobres, boa 
parte dos que receberam o auxílio emergencial 
poderão ter que pagar imposto de renda sobre 
o benefício. Isto porque quem recebeu rendi-
mentos tributáveis acima da primeira faixa da 
tabela progressiva - num montante superior a 
R$ 28.559,70 ao longo de 2020, somado o bene-
fício - será obrigado a apresentar a declaração. 

Dentro do ajuste entre receitas recebidas, 
estão despesas dedutíveis dentro do limite, 
dedução de dependentes, gastos com saúde e 
educação formal, sendo possível que se apre-
sentem impostos devidos. É importante contar 
com um contador especialista para evitar erros. 
Atualmente, o Brasil tem cerca de 30 milhões de 
declarantes. Desses, 10 milhões ficam isentos 
ou recebem restituição. 

Caso a faixa de isenção subisse para R$ 3 
mil, por exemplo, esse número saltaria para 
18 milhões. Isso quer dizer que 8 milhões de 
contribuintes, que representam cerca de 30 mi-
lhões de famílias, ficariam livres desse imposto. 

Embora a correção da tabela tenha sido uma 
promessa de campanha do presidente Jair 
Bolsonaro, o governo já deu sinais de que difi-
cilmente fará a alteração para o próximo período 
de declaração, que tem início em 1º de março. 
Em função da pandemia, 2020 foi o sétimo ano 
seguido de contas no vermelho, só que com um 

Defasagem na tabela de IR: 
a injustiça tributária no Brasil

recorde de R$ 831,8 bilhões negativos. Ajustar 
a tabela significa menos dinheiro entrando para 
os cofres públicos num momento crítico.

O problema é que, mesmo que o governo 
aumente a arrecadação agora, ele gera um 
desequilíbrio social no médio prazo, visto que 
o poder de consumo da população é reduzido, o 
que agrava ainda mais a diferença entre ricos e 
pobres. Principalmente porque o cidadão paga 
impostos, mas não vê o retorno em serviços 
como saúde, educação e transporte de quali-
dade, por exemplo.

Na prática, quem tem um pouco mais de 
condição, acaba pagando duas vezes por esse 
tipo de serviço. Seja contratando um plano de 
saúde, uma escola particular ou mesmo pagando 
uma empresa de segurança privada para a sua 
rua ou condomínio. Mesmo tendo a possibilidade 
de solicitar deduções de algumas despesas no 
imposto, elas não são nem um pouco compatíveis 
com o preço desses serviços.

No caso de educação, por exemplo, o teto 
da tabela atual é de até R$ 3.561,50 por ano e 
por dependente. Isso quer dizer menos de R$ 
300 por mês. Quantas escolas conseguimos 
pagar com esse valor? Ou seja, a dedução 
não é compatível com a inflação e isso gera 
um descompasso social, onde as famílias são 
duplamente penalizadas.

Com menos poder de compra, a roda da 
economia é prejudicada. As pessoas com-
pram menos, as empresas vendem menos e, 

 consequentemente, contratam menos e pagam 
menos impostos, já que não tem demanda 
para sua capacidade produtiva. Com isso, o 
desemprego aumenta, a arrecadação cai e o 
chamado custo Brasil sobe, o que nos coloca 
em desvantagem em relação a inúmeras outras 
economias até menores que a nossa.

Tem uma questão que os governantes preci-
sam entender: o pobre não é o problema para 
as contas do governo. Ele é a solução. Várias 
atividades que antes eram permitidas no MEI 
(Micro Empreendedor Individual), estão dei-
xando de ser. Isso prejudica a economia, já que 
o cidadão se vê obrigado a partir para a infor-
malidade, gerando zero de receita ao governo. 

Em contrapartida, ele continua recebendo os 
serviços sociais. Se estivesse formalizado, ele 
geraria receita ao governo, desenvolveria o pró-
prio negócio e, a empresa crescendo, mudaria 
o regime tributário. Assim como as empresas 
têm um papel social determinante, o governo 
precisa aumentar sua eficiência e retornar o 
que pagamos em serviços de qualidade. 

Isso quer dizer que precisamos não apenas 
de uma reforma tributária, mas de uma reforma 
política, onde sejam reavaliadas as estratégias 
de cargos, salários, benefícios e regalias aos 
governantes eleitos, bem como cargos públicos.

Afinal, do que adianta no projeto de reforma 
tributária incluir mudanças no imposto de renda 
se contabilmente tributar a distribuição de lucro 
significa uma bitributação para os empresários, 
considerando que eles já foram pagos dentro 
da empresa e não terão efetividade das ações 
públicas com revisão dos gastos que não repre-
sentam serviços diretos à sociedade? 

Pensar na arrecadação apenas em curto prazo 
é uma estratégia pouco inteligente e arriscada. 
O Brasil precisa amadurecer e entender que, 
muitas vezes, o remédio amargo que tomamos 
hoje é o que vai nos salvar amanhã. Avançar com 
as reformas pode nos trazer pequenos sacrifícios 
agora, mas muitos benefícios no futuro. Ter uma 
máquina governamental eficiente é o mínimo 
que a população brasileira exige e merece.

(Regina Fernandes é perita contábil, trainer em 
gestão, mentora e responsável técnica da Capital 

Social, escritório de contabilidade que objetiva 
facilitar o dia a dia do empreendedor 

- https://capitalsocial.cnt.br). 
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ENTENDA AS DIFERENçAS 

GESTÃO FINANCEIRA EXIGE 
CONHECIMENTO DE CuSTOS, 

GASTOS E DESPESAS    Leia na página 6

Terrorismo doméstico
O Departamento de Segurança Nacional 

dos Estados Unidos emitiu um alerta de 
terrorismo doméstico por conta da "cres-
cente" radicalização e ameaças de grupos 
de extrema direita. O documento não cita 
nenhuma ameaça específica, mas destaca 
que os extremistas podem cometer atos 
contra o presidente Joe Biden, por não acei-
tarem o resultado das eleições e por terem 
se encorajado após a invasão do Capitólio. O 
alerta surge em um momento que diversas 
organizações que monitoram ambientes 
virtuais afirmam que aumentaram o com-
partilhamento de dados sobre fabricação de 
explosivos e sobre possíveis ataques (ANSA).
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