
Ajustes na 
Política Fiscal

Uma das críticas 
mais frequentes 
feitas ao sistema 
tributário brasileiro 
é a de que este seria 
caracterizado pela 
existência de muitos 
impostos

É comum, em razão 
disso, que o con-
tribuinte entenda 

que o sistema tributário é 
complexo e quase caótico. 
Muitos estudiosos da ques-
tão tributária afirmam que 
a racionalidade e a forma 
de cobrança dos tributos 
são mais importantes do 
que o número de impostos. 
Nesse sentido, podemos 
comprovar que alguns pou-
cos impostos representam a 
maioria da arrecadação, ou 
seja, cerca de 90% da arre-
cadação fiscal é oriunda de 
apenas 11 impostos - ICMS, 
IR, INSS, COFINS, CSLL, 
IPI, PIS/PASEP, ISS, IPTU, 
IPVA e IOF. 

Os demais, em torno de 50, 
representam contribuições 
ou taxas que se baseiam no 
princípio do benefício e não 
de tributos e são específicos 
para um segmento definido 
da população. Na linha de 
um pensamento genuina-
mente liberal, uma coisa 
que o governo poderia fazer 
positivamente é diminuir 
drasticamente seu papel na 
economia, cortando gastos 
e impostos, particularmente 
impostos que interferem na 
poupança e no investimen-
to. A regra mais importante 
de uma política fiscal liberal 
sólida é a atuação do es-
tado como catalisador de 
oportunidades, com mínima 
interferência em processos 
de ajustamentos. 

Portanto, reduzir os 
níveis de taxação e de gas-
tos irá automaticamente 
alterar a proporção entre 
poupança-investimento-
consumo, em favor da pou-
pança e do investimento, 
diminuindo grandemente 
o tempo requerido para se 
retornar a uma economia 
próspera. Assim, a redução 
de impostos que recaem 
mais pesadamente sobre a 
poupança e o investimento, 
terá efeito inequívoco nas 
preferências temporais. A 
proporção do consumo em 
relação à poupança ou in-
vestimento é determinada 
pela preferência temporal 
das pessoas - uma medida 
que diz o quanto elas prefe-
rem a satisfação presente 
à futura. 

Fica evidente, portanto, 
que a segunda fase da 
reforma tributária apre-
sentada pelo executivo 
ao legislativo continua 
mostrando ser incapaz de 
minimizar o efeito negativo 
da tributação sobre efici-
ência e a competitividade 
do setor produtivo. As 
propostas encaminhadas 
pouco cuidam da mudança 
efetiva sobre a produção 
e a circulação de bens e 
serviços, que representam 
a maior participação na 
arrecadação total. 

Dessa forma, podemos 
notar que a reforma hoje sob 
exame se mostra incomple-
ta e incapaz de proporcio-
nar os ganhos econômicos 
necessários para superar 
as dificuldades compro-
vadamente existentes no 
campo tributário brasileiro. 
Ao contrário do afirmado 
pelo poder executivo, as 
propostas relativas às mo-
dificações no Imposto de 
Renda (IR) irão provocar 
aumento na carga tributária, 
sobretudo no tocante ao 
setor produtivo e empresa-

rial brasileiro, tendo como 
destaque a nova alíquota 
de 20% para tributação de 
lucros e dividendos. Dentre 
os princípios adotados na 
proposta está a manutenção 
da carga tributária global. 

O objetivo declarado é o 
de reduzir distorções e dar 
fim a privilégios. Mas, em um 
país que não permite a dedu-
ção dos gastos integrais com 
educação dos filhos e com a 
saúde, não é um privilégio 
poder optar pelo Imposto de 
Renda via declaração sim-
plificada. Isso irá propiciar 
aumento na arrecadação 
e justamente onde fica o 
procedimento dito justo. 
Em linhas gerais a grande 
maioria das propostas re-
presentam ajustes técnicos 
e que, necessariamente, 
não precisariam integrar o 
grupo de medidas elencadas 
como reforma tributária. 

No que diz respeito a in-
vestimentos em renda fixa, 
o governo simplesmente 
acabou com as penalidades 
tributárias para aqueles que 
optarem por realizar inves-
timentos nos médio e curto 
prazos, estabelecendo uma 
alíquota única de 15%. No 
tocante à renda variável, a 
proposta estabelece ajuste 
trimestral para ganhos de 
capital nas bolsas de valores 
- hoje é mensal - e unifica 
em 15% as duas alíquotas 
hoje existentes nessas ope-
rações. Tal simplificação 
era, de fato, necessária e o 
poder executivo acertou em 
promovê-las. Duas novida-
des merecem destaque no 
tocante ao IR da pessoa Fí-
sica: atualização dos valores 
de imóveis e a tributação de 
lucros/dividendos - alíquota 
de 20%. 

Quanto à atualização 
da tabela do imposto de 
renda verifica-se que ficou 
muito aquém dos índices 
de recomposição da renda 
divulgados pelo próprio 
governo. 

No campo das empresas a 
proposta para o IR cria obri-
gações e elimina direitos. 
Dentre as eliminações de 
várias deduções, considera-
mos a mais emblemática é a 
vedação de deduzir os juros 
sobre o capital próprio, sob 
a questionável alegação de 
que o mercado de crédito 
está evoluído e os juros 
estão menores. 

O problema é que, nesta 
realidade de grave crise 
sanitária atualmente vi-
venciada, uma intervenção 
do governo no mercado, 
tanto no campo monetário 
como no fiscal, não pode 
ser negligenciada. É fato 
que estamos em uma épo-
ca de reconhecido esforço 
econômico e que qualquer 
redução de impostos, ou de 
qualquer desregulamenta-
ção visando o livre mercado, 
irá estimular uma atividade 
econômica saudável. 

Por outro lado, qualquer 
aumento de impostos, ou 
outro tipo de intervenção, 
irá deprimir a economia 
ainda mais. Em suma, o 
papel adequado de uma 
política dita liberal seria 
a de adotar estritamente 
o laissez-faire, incluindo 
um rigoroso corte nos gas-
tos orçamentários. Muitos 
analistas econômicos po-
derão rotular tais medidas 
como inoportunas e pouco 
eficientes, mas as evidên-
cias nos demonstram que 
produzem efeitos práticos 
e imediatos. 

(*) - É Coordenador da Pós em 
Mercado Financeiro da Faculdade 

Presbiteriana Mackenzie Brasília, e 
presidente do CRE da 11ª Região. 

Especialista em governança 
corporativa, sociólogo e economista, 
com atuação no mercado financeiro 

há mais de 30 anos. 

Cesar Bergo (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta a segunda-feira, 09 a 12 de julho de 20214

Guilherme Cortez (*) 

O apostilamento é definido como um certificado que 
autentica a origem de um documento público, para sua 
utilização em outro país. Este documento é emitido em 
papel moeda contendo assinatura, cargo de agente público, 
selo ou carimbo da instituição. A apostila de Haia torna 
menos burocrática a validação de documentos.

Antigamente, para validar um documento público no 
exterior (como a certidão de nascimento, antecedentes 
criminais, certificados, entre outros) era preciso sujeitá-lo 
a uma sequência de procedimentos. Sendo pessoa física 
ou pessoa jurídica, era necessário fazer uma tradução 
juramentada do documento, reconhecimento de firma no 
Cartório de Notas, autenticação no Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) e reconhecimento da autenticação em 
alguma embaixada ou consulado do país.

Todo o processo poderia levar meses para ser concluído 
e com a apostila de Haia, eliminou-se pelo menos quatro 
etapas. Importante observar que, dependendo das exi-
gências do país de destino, pode ser necessário fazer a 
tradução juramentada dos documentos.
	 •	Quando devo apostilar um documento? - O apos-

tilamento deve ser solicitado sempre que houver a 
necessidade de apresentar o documento em outro 
país que não seja aquele que foi emitido. Se a sua 
certidão foi emitida no Brasil, mas será apresentada 
em outro país como Portugal, o apostilamento neste 
caso garantirá a devida autenticidade da certidão.

  É importante saber que o país em que o documento 
apostilado for apresentado deverá, obrigatoriamente, 
constar na listagem dos países signatários da Conven-
ção de Haia para ter validade.

	 •	Quais países fazem parte da Convenção de Haia? - 
Ao todo, são 116 países. Confira alguns dos signatários: 

Uma pesquisa realizada 
em 2019 pelo Sebrae 
mostrou que 80% dos 

empresários de até 24 anos 
já haviam cogitado se tornar 
um empreendedor antes dos 
18 anos. Seja pela necessida-
de de complementar a renda, 
ter independência financeira 
ou até mesmo a busca por 
uma realização pessoal, os 
jovens estão mais abertos 
a novas experiências e não 
têm medo de assumir riscos. 

No entanto, para gerir seu 
próprio negócio com suces-
so, é preciso desenvolver al-
gumas competências técni-
cas e socioemocionais. Paulo 
Costa, economista e autor 
do material didático sobre 
empreendedorismo da BEI 
Educação, comenta algumas 
estratégias para quem tem 
vontade de ingressar nesse 
caminho. Ele explica que, 
primeiro, é preciso que o 
jovem exerça um olhar crí-
tico sobre a realidade e saiba 
identificar dificuldades para 
transformá-las em oportuni-
dades, ou seja, saiba como 
buscar soluções eficientes 
para problemas cotidianos. 
	 •	Por onde começar? 

- Criar seu próprio ne-
gócio também é um 
processo de autoco-

É preciso que o jovem saiba como buscar soluções eficientes para 
problemas cotidianos.

Empreendedorismo entre jovens: 
como ter um negócio de sucesso
O perfil dos empreendedores brasileiros está mudando e a tendência é que as novas gerações ocupem 
cada vez mais espaço nesse setor

crescem com medo de 
errar e de se arriscar, mas 
o empreendedorismo te 
ensina a lidar com isso”, 
complementa. 

	 •	Aprender a empreen-
der - Aprender sobre 
empreendedorismo na 
juventude traz mui-
tas vantagens profis-
sionais, mas também 
vantagens pessoais, já 
que ajuda o estudante 
a lidar com seus erros, 
assumir r iscos,  ter 
responsabilidades, to-
mar decisões, pensar 
estrategicamente, ser 
mais criativo e refletir 
sobre cidadania.  

  A escola é o ambiente 
ideal para trabalhar essa 
questão e, inclusive, 
ajuda os educadores a 
diversificar as metodo-
logias de ensino. Em 
sala de aula, é comum 
passar conhecimentos 
apresentando primeiro a 
teoria e depois a prática. 
O empreendedorismo 
faz justamente o contrá-
rio, ele usa a prática do 
dia a dia do aluno para 
depois introduzir os con-
ceitos. - Fonte e outras 
informações: (https://
beieducacao.com.br/).

nhecimento, em que é 
preciso conhecer suas 
habilidades e aptidões 
para colocar em prática 
suas ideias. Nesse senti-
do, o especialista destaca 
algumas características 
importantes. 

  Ter facilidade para traba-
lhar em equipe é essen-
cial. Sozinho, você até 
pode chegar a um bom 
lugar, mas com um grupo 
de pessoas você pode 
chegar ainda mais longe. 
Além disso, é preciso ser 
comunicativo e ter uma 
boa argumentação, para 
que você seja capaz de 
convencer as pessoas de 
que sua solução é boa.

	 •	Empreender desde 
cedo - É ter a possibi-
lidade de experimentar 
diferentes modelos de 
negócio sem que haja 
grandes prejuízos. Nessa 
fase os jovens têm mais 
tempo para se desen-
volver e podem assumir 
riscos maiores. É preciso 
aprender com os erros, e 
quanto mais cedo você 
entender isso, melhor. 

  Muitas vezes, achamos 
que o caminho para o 
sucesso é uma linha 
reta, e não percebemos 
que até os grandes em-
preendedores passa-
ram por dificuldades e 
problemas. As pessoas 
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Apostila de Haia: 
o que é e quando solicitar

O apostilamento é definido como um certificado que autentica a 
origem de um documento público.

pixabay

África do Sul; Albânia; Alemanha; Andorra; Argentina; 
Áustria; Bélgica; Chile; China; Dinamarca; Espanha; 
Estados Unidos da América; França; Irlanda; Israel; 
Itália; Japão; Portugal.

	 •	Como solicitar minha certidão apostilada? - Para 
solicitar sua certidão apostilada pela Central das Cer-
tidões é muito fácil. O apostilamento está disponível 
para certidão de nascimento, certidão de casamento, 
certidão de óbito e certidões de imóveis.

  Para realizar seu pedido basta acessar o site (https://
centraldascertidoes.com.br/). A entrega de certidões 
está disponível para todo o Brasil e mais de 90 países 
no exterior. A Central das Certidões, inclusive, já 
entregou mais de 3 mil certidões no exterior.
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A Apple precisou pagar uma inde-

nização depois que técnicos de uma 
empresa autorizada que recebera o 
iPhone de uma mulher americana para 
reparos, carregaram no Facebook e 
em outras redes sociais, fotos e vídeos 
armazenados no telefone classificados 
pela justiça como “material extrema-
mente pessoal e privado”. 

Documentos que compõem uma 
ação judicial revelam que a mulher 
entregou seu iPhone para conserto 
em janeiro de 2016 a uma autorizada 
Apple chamada Pegatron Technology 
Service, na Califórnia. 

Ali, os vídeos e fotos foram carrega-
dos de forma a parecer que a própria 
vítima os tivesse compartilhado. A 
mulher tomou conhecimento do inci-
dente quando amigos viram o material 
no Facebook, sofrendo então o que 

foi chamado na ação “severo desgaste 
emocional”. A mulher processou a 
Apple e acabou fechando um acordo 
com a empresa, recebendo uma quantia 
multimilionária. 

Mas a Apple nunca foi citada direta-
mente no processo, em um esforço para 
manter o caso em sigilo. O assunto só se 
tornou público quando os advogados de 
um caso mais recente, que não envolve 
a Apple e a Pegatron, mencionaram a 
ação anterior. 

A Apple confirmou o incidente, 
afirmando que “levamos a privacida-
de e a segurança dos dados de nossos 
clientes muito a sério e temos uma 
série de protocolos em vigor para 
garantir que os dados sejam prote-
gidos durante todo o processo de 
reparo”. Disse também que “quando 
soubemos dessa violação flagrante 
de nossas políticas em uma de nos-
sas autorizadas em 2016, tomamos 

medidas imediatas e desde então 
continuamos a fortalecer nossos 
protocolos de fornecedores”. 

Este não é o primeiro incidente em 
que um técnico é acusado de roubar 
e postar imagens de uma cliente. Em 
2013, uma cliente da Best Buy proces-
sou a varejista depois que fotos de um 
computador que trouxera para reparos, 
foram distribuídas online. 

O caso enfraquece a postura da Apple 
no sentido de permitir que apenas em-
presas autorizadas deem manutenção 
aos seus dispositivos. Esse tema vem 
sendo tratado pelo Congresso america-
no, que, propondo medidas antitruste, 
pretende proibir posturas como essa. 
As big techs seguem na mira - reduzir 
seu poder é importante para toda a 
sociedade. 
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Cuidado ao enviar seu dispositivo 
Apple para manutenção


