
O pior ano na 
arrecadação fiscal da 

última década

A pandemia da 
Covid-19 fez o ano 
de 2020 o pior ano 
para as arrecadações 
tributárias federais, 
desde 2010

Além dos efeitos diretos 
na economia, como 
perda de empregos, 

fechamentos de empresas e 
menores receitas, a doença 
também impactou indireta-
mente a arrecadação federal, 
com uma queda de quase 7% 
quando comparado com o ano 
de 2019. A arrendação daque-
le ano, que já havia passado 
por efeitos de outras crises 
econômicas, fez a arrecadação 
de 2020 ser pouco menos de 
R$ 1,5 trilhão de reais. 

O ano de 2020 foi marca-
do por dilação de prazo nas 
entregas de declarações, 
diferimentos dos pagamentos 
e reduções em alíquotas dos 
tributos federais, que junto 
com desaquecimento da eco-
nomia também impactaram 
nas arrecadações de tributos 
pelo governo federal. Apenas 
do diferimento dos tributos 
de 2020, 8 bilhões de reais 
não foram pagos de volta aos 
cofres públicos. 

A Receita também justifica 
a queda na arrecadação por 
conta das compensações tri-
butárias, de tributos pagos a 
mais em períodos anteriores, 
esse valor de compensações 
representou um aumento R$ 
62 bilhões de reais quando 
comparado com 2019, valor 
relativamente baixo perto da 
arrecadação total. 

Outra justificativa do órgão 
para queda na arrecadação, 
foi a redução a zero do IOF 
em operações de crédito. Essa 
medida de auxílio durou qua-
se oito meses e custou uma 
queda de R$ 20 bilhões de 
reais na arrecadação de 2020. 

Considerando todos os fatos 
negativos da pandemia no 
ano de 2020, essa queda na 
arrecadação fiscal, na visão 
do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, foi “branda”. 
Segundo ele os números 

de maio apresentavam um 
“ambiente caótico”. Ainda de 
acordo com a percepção do 
Ministro, a economia está na 
sua retomada “em V”. 

A retomada “em V” mostra 
que, em dezembro de 2020, 
a receita com arrecadação 
tributária federal apresen-
tou significativas melhoras 
quando comparado com os 
meses de 2020 e anos ante-
riores. O valor arrecadado em 
dezembro foi de 159 bilhões 
de reais, o melhor valor para 
mês, desde 2013. 

Infelizmente, o cenário 
econômico de dezembro 
parece que não estar se re-
petindo no início de 2021, 
pois os números de casos de 
contaminações e mortes se 
ampliaram, fazendo com que 
os governadores e prefeitos 
tomassem medidas mais 
rígidas nas restrições. Essas 
medidas já mostraram que 
têm um efeito negativo direito 
na economia e consequente-
mente na arrecadação fiscal. 

A situação é preocupante, 
pois 2020, além de ser mar-
cado por queda nas arreca-
dações federais, foi também 
marcado por maiores gastos 
do governo federal com au-
xílios emergenciais para as 
pessoas, para os estados e 
para a saúde. A simples conta 
de menor receita e maior des-
pesa não “fecha”. O governo 
vai precisar arrumar outras 
formas de captação de recur-
sos, que de maneira simplista 
seriam: tomando mais dívidas 
ou aumentando os tributos. 

Cenário este que pode 
deixar 2021 pior que 2020, 
visto pela pressão que os 
caminhoneiros fazem para re-
dução do PIS e COFINS sobre 
combustíveis, confederações 
de comércios e industriais 
pleiteando desonerações 
sobre a folha de pagamento 
e uma grande montadora de 
carros fechando as fábricas 
no país. 

Mas estes são assuntos para 
outras análises. 
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Com o valor do Euro bastante ele-
vado, fica mais difícil para o brasileiro 
abrir a carteira e investir do outro lado 
do Atlântico. Para quem ainda está 
disposto a tal desafio, o especialista 
Joaquim Moreira mostra que uma das 
opções mais rentáveis é na mudança 
de vida das pessoas, principalmente 
nas construções mais afastadas das 
grandes cidades. 

Não é segredo para ninguém 
que Portugal se tornou uma rota 
de investimento para brasileiros. 
Passados pouco mais de 500 anos 
do descobrimento, a tendência que 
se observou nos últimos anos é a de 
fazer o sentimento contrário da rota 
tão tradicionalmente explorada. Ao 
enfrentar dificuldades financeiras 
no Brasil, uma das opções para 
vencer estes desafios foi investir 
em terras lusitanas. Mas, com a alta 
do Dólar e do Euro, essa tarefa se 
tornou mais complicada nos últimos 
meses. 

Segundo o contador português Joa-
quim Moreira, “os clientes brasileiros 
comentam que querem esperar para 
ver como vai ficar a situação do Euro 
frente ao Real. Poucos anos atrás era 
3,5 para 1. Hoje já passa 6 para 1, quase 
o dobro, o que certamente afetará essa 
procura de brasileiros para investir 
por aqui”. Com relação aos efeitos 
da pandemia, Moreira lembra que 
mesmo diante do isolamento social 
e distanciamento físico, tal questão 
não é razão para esta diminuição de 
investidores. 

“Este momento tem mudado o 
hábito das pessoas. Quem tem a opor-
tunidade está procurando uma vida 
nova, e acaba adquirindo construções 
afastadas das grandes cidades”, deta-
lha. Portugal se tornou uma grande 
atração para muitos brasileiros, seja 
como destino para trabalho, empre-

Não é segredo para ninguém que Portugal se tornou uma 
rota de investimento para brasileiros.
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Você já parou para pensar por 
que algumas pessoas pagam taxas 
de juros mais baixas e outras mais 
altas? 

É importante entender esse 
processo e saber como usar esse in-
dicador a favor dos seus objetivos. 
A taxa de juros é a remuneração 
cobrada para a tomada de crédito 
ou para o financiamento de bens e 
serviços. Além de remunerar quem 
empresta o dinheiro, ou financia 
um bem, sua formação também 
considera outros aspectos, como 
impostos e o risco de eventual 
inadimplência. 

Geralmente quando uma pessoa 
decide comprar um bem, como 
um carro por exemplo, ela vai até 
uma concessionária, escolhe o mo-
delo e submete-se à avaliação de 
crédito. O vendedor já vem com o 
financiamento pré-aprovado. Como 
o comprador, normalmente, não 
conhece muito sobre o custo do 
dinheiro, ele apenas atenta se a 
parcela cabe no bolso e dá conti-
nuidade ao processo, que a longo 
prazo pode sair muito mais caro do 
que se espera. 

Nos casos de empréstimos ou 
crédito para capital de giro, acon-
tece a mesma situação. Muitas 
pessoas e empresas procuram os 
bancos somente quando precisam 
do crédito, sem um planejamento 
prévio. Esse processo, geralmente, 
faz com que o tomador foque sua 
necessidade imediata e perca boas 
oportunidades que, certamente, 
existem no mercado. 

Contudo, para que essas opor-
tunidades sejam aproveitadas, é 
fundamental conhecer o mercado 
de crédito e planejar o melhor mo-
mento para sua tomada. Um ponto 

que é muito importante alertar nes-
se momento, o imediatismo na cap-
tação de crédito pode prejudicar os 
resultados e consequentemente a 
saúde financeira, principalmente 
das empresas. Então, o que fazer 
para ter acesso a financiamento 
ou capital e giro com taxas mais 
atrativas? 

Ao decidir comprar um bem, 
como um carro por exemplo, ou 
obter crédito para capital de giro, 
no caso de empresas, o primeiro 
passo é procurar os bancos onde 
se possui conta. Depois disso, apro-
var o crédito e comparar as taxas 
entre os bancos. Somente depois 
disso, decida com qual instituição 
financeira você vai trabalhar. 

Outra recomendação: para conse-
guir crédito bom e barato, não basta 
ser apenas um bom negociador. 
Quanto mais você conhecer sobre 
o mercado de crédito, melhores 
oportunidades você vai conseguir. 

Nesse sentido, pode ser interes-
sante buscar uma empresa espe-
cializada em captação de crédito, 
com conhecimento no mercado de 
crédito e sólidas parcerias com os 
agentes financeiros do país. Tam-
bém é importante ter um planeja-
mento consistente podendo melhor 
avaliar o leque de opções com 
melhores condições de negociação. 

É fundamental essa preocupação 
com a sustentabilidade em cré-
dito bancário, tendo a liberdade 
de escolher a opção com melhor 
custo-benefício. Lembrando que 
mesmo as grande fortunas e empre-
sas utilizam o crédito, mas isso de 
forma inteligente e que possibilite 
o crescimento. 

(*) - Especialista em crédito empresarial, é 
fundador e CEO da LOARA - Referência em 

Crédito para Empresas. 

Euro alto prejudica investimentos 
de brasileiros em Portugal

endimento, estudos, ou incluindo 
uma maneira de aproveitar a aposen-
tadoria. Moreira lembra que os dois 
países possuem uma ótima relação. 
“Acordos facilitam o ingresso de bra-
sileiros que desejam morar, trabalhar, 
abrir empresas ou até mesmo viver a 
aposentadoria no país”. 

É importante destacar que, assim 
como a maior parte dos países, a eco-
nomia deve sofrer mudanças em razão 
da Covid-19, entretanto, a tendência 
é que uma possível retração seja 
recuperada rapidamente em função 
da estrutura sólida do país”. Portugal 
foi apontado pela Global Peace Index 
2020 o terceiro país mais seguro do 
mundo em termos de investimentos. 
Além disso, o Brasil lidera o ranking 
de imigração para Portugal. Isso sig-
nifica que os imigrantes brasileiros 
representam a maior parte dos que 
vivem no país. 

E agora eles têm descoberto os 
lugarejos afastados dos grandes 
centros, o que está se tornando uma 

tendência para quem deseja vir para 
cá”, acrescenta o contador. A loca-
lização geográfica é outro aspecto 
relevante para quem deseja investir. 
“Portugal está posicionado de forma 
estratégica, pois é o país europeu 
mais próximo de grandes econo-
mias como os Estados Unidos, isso 
estimula as atividades comerciais e 
industriais com outros países, em 
razão das rotas marítimas e aéreas”, 
completa.

Mas, com o Euro tão elevado, o 
momento agora pede uma boa dose 
de cautela, reforça o especialista. 
Além disso, para os viajantes, uma 
recomendação: “Se você vai viajar, 
é sempre importante estar ligado às 
notícias. O preço do dólar turismo 
deve ficar ainda maior”, pondera o 
especialista. Por isso, uma dica va-
liosa: “Tenha calma, saiba bem onde 
investir. Procure uma boa orientação 
e mantenha a torcida de que em breve 
a situação pode melhorar para todos”, 
finaliza - Fonte: MF Press Global.

Como conseguir as melhores taxas 
de juros na hora de obter crédito

A tecnologia irá modi-
ficar radicalmente 
como uma série de 

profissões serão executa-
das e há uma chance de 
muitos empregos de baixa 
complexidade serem ex-
tintos. Essa deve ser uma 
forte preocupação para a 
sociedade, pois agravará 
a lacuna entre quem tem 
acesso à educação superior 
e quem não tem. 

A afirmação é do con-
selheiro de carreira para 
estudantes dos cursos de 
Pós-graduação da Funda-
ção Escola de Comércio Ál-
vares Penteado (FECAP), 
Augusto Dutra Galery. A 
pesquisa “Futuro do Traba-
lho”, do Fórum Econômico 
Mundial, sugere que o tra-
balho que imaginávamos 
para o futuro já chegou: 
uso cada vez mais intenso 
de tecnologia, exigências 
cognitivas e relacionais 
cada vez maiores, ênfase 
na sustentabilidade, res-
ponsabilidade empresarial 
e nos stakeholders.  

Quais empregos vão 
desaparecer? - O especia-
lista diz que há um certo 
exagero sobre a questão 
do desaparecimento de 
certas profissões. “O que 
acontecerá mais prova-
velmente é que essas 
profissões sejam reformu-
ladas para se adequar ao 
avanço da tecnologia e a 
outras mudanças sociais 
em curso”. Ele usa como 
exemplo muitos cursos 
de biblioteconomia, que 
foram reformulados no co-
meço desse século para se 
tornarem cursos de gestão 
da informação. 

“A verdade é que não há 
carreira fácil nem com fu-
turo assegurado. Isso signi-
fica que, independente da 
profissão escolhida, serão 
necessárias perseverança 

O trabalho que imaginávamos para o futuro já chegou.

w
in

si
te

.c
om

/re
pr

od
uç

ão

Quais empregos desaparecerão e 
quais estarão em alta no futuro

“A verdade é que não há carreira fácil nem com futuro assegurado. Isso significa que, independentemente 
da profissão escolhida, serão necessárias perseverança e dedicação para se ter sucesso, o que exige uma 
grande motivação interna”

e dedicação para se ter 
sucesso, o que exige uma 
grande motivação interna. 
Uma proporção imensa de 
pessoas com graduação 
desiste de sua profissão 
assim que se formam, 
pois fazem escolhas con-
siderando apenas cargos 
em alta ou a segurança, e 
não conseguem evoluir em 
suas carreiras”, pondera. 

Na avaliação de Galery, 
profissões que sejam ex-
clusivamente repetiti-
vas terão mais chance 
de desaparecer. “Aquele 
trabalho repetitivo, no 
estilo da famosa cena do 
Charles Chaplin no filme 
Tempos Modernos, deve 
estar em risco na próxima 
década”, opina. No campo 
das carreiras que exigem 
ensino superior, algumas 
profissões estão passando 
por intensas modificações, 
como aumento da exi-
gência de conhecimento 
em tecnologia, a ênfase 
na capacidade de tomar 
decisões e comunicar 
essas decisões de forma 

adequada e outras nesse 
sentido. 

Outro exemplo é dos 
profissionais que traba-
lham com secretariado 
e assessoria executiva: 
estão sendo cada vez 
mais demandados como 
tomadores de decisão e 
gestores de informação, 
ao invés de se manter em 
atividades passivas e buro-
cráticas. Ao mesmo tempo, 
a tecnologia diminuiu o 
número de vagas e só as 
pessoas bem capacitadas e 
altamente motivadas estão 
conseguindo progredir 
nessa área. O principal 
cuidado, agora, é com-
preender que os cargos 
em que o trabalhador fica 
passivo e desmotivado, 
trabalhando apenas pelo 
salário e realizando tarefas 
repetitivas, certamente 
desaparecerão. 

Quais empregos estarão 
em alta? - Galery aponta 
duas tendências. Por um 
lado, as profissões ligadas 
ao uso e desenvolvimento 
de tecnologia estão com 

grande demanda e foram 
ainda mais impulsionadas 
pela pandemia. Por outro, 
o uso excessivo de tecno-
logia mostrou claramente a 
lacuna de profissionais que 
saibam lidar com pessoas, 
em áreas como marketing 
e gestão de pessoas e 
cultura. 

Além dessas três áreas 
(TI, marketing e gestão 
de pessoas), as áreas de 
produção de conteúdo, 
desenvolvimento de pro-
dutos e vendas também es-
tarão em alta nos próximos 
anos. Ainda é cedo para 
contextualizar o impacto 
da pandemia no futuro do 
trabalho. Há uma carência 
de estudos sobre o impacto 
do Coronavírus no merca-
do de trabalho. Carreiras li-
gadas à saúde serão prova-
velmente impactadas nos 
próximos anos. Em 2020, 
por exemplo, ofertas de 
cargos ligados à medicina 
e enfermagem dispararam. 

Fonte: Fundação Escola 
de Comércio Álvares Pen-
teado (FECAP).


