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OpiniãO
O debate sobre a taxação 

de fortunas no Brasil

Volta e meia, a 
taxação sobre grandes 
fortunas entra no 
espectro dos debates 
tributários do país 
e hoje conta com 37 
projetos no Congresso 
abordando o tema. 

Só no período da pan-
demia, por exemplo, 
18 propostas foram 

apresentadas a esse respei-
to. Previsto na Constituição 
de 1988, o imposto – na visão 
dos defensores da medida – 
seria uma forma de redução 
das desigualdades do país e 
de aumentar a arrecadação 
do Estado tendo em vista 
uma melhor oferta de ser-
viços públicos. 

Mas, do ponto de vista 
do contexto econômico 
brasileiro e global, a cria-
ção de um tributo sobre 
grandes fortunas é mesmo 
uma alternativa lógica e 
positiva para a resolução 
de problemas como a dis-
tribuição de renda no país? 
Quais seriam os possíveis 
impactos da implementação 
desse imposto? 

Analisando a experiência 
internacional, um primeiro 
ponto que chama a atenção 
é o fato de que a taxação 
de grandes fortunas não 
contribui – na contramão 
do que se poderia imagi-
nar – para um aumento 
significativo da arrecadação 
tributária. Na Suíça, por 
exemplo, que conta com a 
tributação sobre patrimô-
nio desde 1840, o imposto 
corresponde a menos de 
4% da receita fiscal do país 
e 1,1% do PIB (em termos 
percentuais, hoje, o Brasil 
tem uma carga de impostos 
que chegou a mais de 31% 
do PIB em 2020). 

Ademais, um monitora-
mento do Insper atualizado 
em 2020 apontou que a 
política de taxação sobre 
grandes fortunas segue em 
queda entre os países ricos 
e só três países da OCDE, 
hoje, tributam o patrimônio 
dos mais ricos: a já citada 
Suíça, Espanha e Noruega – 
cujo peso do imposto, aliás, 
também tem pouco impacto 
na arrecadação tributária de 
suas economias; respectiva-
mente 0,2% e 0,4%.

Outro ponto importante 
que advoga contra a taxa-
ção de grandes fortunas 
é o próprio custo da má-
quina fiscalizatória – que, 
não compensaria diante do 
baixo ganho de arrecada-
tório dos países. Mas, em 
termos de impactos, um 
dos principais prejuízos, 
conforme apontado pela 
própria OCDE, envolve a 
fuga de investimentos de 
países que tentaram aplicar 
taxações mais agressivas 
no patrimônio de grandes 
riquezas.

Um dos exemplos recen-
tes mais conhecidos nesse 
sentido foi o da França 
que, no governo de Fran-
çois Hollande, chegou a 
tributar em 75% a renda 
anual dos mais ricos e viu 

um movimento de migra-
ção de grandes fortunas 
para domicílios tributários 
com cargas mais enxutas. 
Em 2017, com a eleição de 
Macron, a França revogou o 
imposto. Levando em conta 
o contexto internacional e 
tais experiências, é possível 
inferir, com tudo isso, que 
a taxação de grandes fortu-
nas no Brasil seria um risco 
significativo a ser tomado, 
sobretudo em um momento 
de busca pela atração de 
investimentos, recuperação 
econômica e geração de 
empregos. 

Nunca é demais reforçar 
que os mais ricos possuem 
meios econômicos para al-
terarem – vide o exemplo da 
França e de outras nações – 
suas residências fiscais, bem 
como, para contratarem 
consultorias de planejamen-
to tributário para a redução 
de perdas de margens que, 
na prática, tornariam inócuo 
um imposto sobre grandes 
fortunas e não justificariam 
o custo fiscalizatório.

Outro ponto importante, 
conforme atesta a famosa 
Curva de Laffer, é a de que 
a relação entre aumento 
de tributos e expansão da 
arrecadação do Estado não 
é linear, mas sim, segue o 
raciocínio de uma curva, de 
um ponto de equilíbrio que, 
quando ultrapassado, pode 
se traduzir em perdas eco-
nômicas, de investimentos 
e inibir os movimentos de 
oferta e demanda. Dito isso, 
que caminhos poderiam ser 
tomados para uma maior 
mobilidade social e distri-
buição de renda no país? 

Sem dúvida, essa é uma 
equação difícil e sem res-
postas prontas. No entanto, 
do ponto de vista tributário, 
a redução do IRPJ – que, 
no texto atual da Reforma 
Tributária, pode partir dos 
atuais 15% para 5,5% em 
2023 – teríamos uma alter-
nativa interessante para a 
geração da demanda por in-
vestimentos e mão de obra. 
Ademais, como segue em 
discussão a taxação de di-
videndos na Reforma, tería-
mos uma via para acionistas 
manterem o capital por mais 
tempo nas empresas como 
forma de investimento.

Em todas estas linhas de 
raciocínio, é importante, 
por fim, que não se perca de 
vista a importância do equi-
líbrio entre arrecadação e o 
volume de impostos sobre 
o bolso do contribuinte – 
sobre este ponto, vale citar 
que o Brasil já conta com a 
segunda maior carga tribu-
tária de toda a América La-
tina, atrás apenas de Cuba, 
conforme ranking da OCDE. 

Sem essa visão, a busca – 
genuína e importante – pela 
distribuição de renda pode 
gerar efeitos contrários e 
contribuir para a estagnação 
econômica de um país que, 
como se sabe, tem muitos 
desafios pela frente para 
voltar a crescer. 

 
(*) - É especialista em Aquisições e 
Reestruturações e sócia fundadora 

da empresa Grounds  
(http://grounds.com.br/).

Ana Campos (*)

Com a versão 95.0.4638.69 que o Google 
lançou no fim de outubro para o Chrome, 
um total de 8 falhas de segurança foram 
corrigidas, incluindo sete vulnerabilidades 
classificadas como de alta gravidade, in-
cluindo duas do dia zero: CVE-2021-38000 
e CVE-2021-38003. Conforme confirma-
do pelo Chrome, eles estão cientes da 
existência de explorações usadas por 
cibercriminosos para tirar proveito dessas 
vulnerabilidades. Nesse sentido, a ESET, 
empresa líder em detecção proativa de 
ameaças, recomenda manter os sistemas 
atualizados com a versão mais recente 
para mantê-los protegidos.

Zero-day, refere-se a uma vulnerabilida-
de que foi descoberta recentemente em 
um sistema ou protocolo; é identificada 
pela primeira vez; e para a qual ainda 
não há patch de segurança para corrigir 
o problema. Esses tipos de falhas podem 
ser explorados por invasores para espa-
lhar outras ameaças cibernéticas, como 
cavalos de Tróia, rootkits, vírus e worms.

Embora a nova versão do navegador já 
tenha sido lançada mundialmente, pode 
demorar um pouco para estar disponível 
para todos os usuários. Para atualizar o 
Chrome, os usuários devem ir ao menu 
clicando nos três pontos no canto superior 
direito do navegador, selecionar Ajuda e, 

em terceiro lugar, escolher a opção Sobre 
o Google Chrome. Feito isso, o navegador 
procurará por atualizações disponíveis e 
as instalará.

No caso do zero-day, o Google não deu 
muitos detalhes sobre as vulnerabilidades. 
O que se sabe é que o CVE-2021-38000 é 
um bug de alta gravidade relacionado à 
validação insuficiente para entradas não 
confiáveis   por meio de Intents, enquanto 
o CVE-2021-38003 consiste em um bug de 
implementação inadequada no V8, o motor 
do navegador Chrome em JavaScript.

“Embora as informações sejam escassas, 
o aviso do Google confirmando que eles 

estão sendo ativamente explorados por 
invasores é suficiente para tentar atuali-
zar o navegador o mais rápido possível”, 
comentou Camilo Gutiérrez Amaya, chefe 
do Laboratório de Pesquisa da ESET 
América Latina.

Até o momento, neste ano, foram des-
cobertos 15 zero-days no Google Chrome 
apenas em 2021 e, acima de tudo, foram 
ativamente explorados. No início deste 
mês a empresa revelou o reparo dos dois 
últimos, que haviam sido o 12º e o 13º.

Por fim, a ESET recomenda, tomar 
precauções, e a instalação de uma solução 
de segurança em todos os dispositivos.

Vulnerabilidades do Chrome exploradas por 
cibercriminosos

News@TI
da carreira e da trajetória profissional dos jovens talentos, permitindo 
que eles se desenvolvam e apliquem na prática, seu conhecimento 
acadêmico”, explica Viviane Gaspari, vice-presidente de Recursos 
Humanos da Ingredion na América do Sul.

Franq e Banco do Brasil firmam parceria e 
miram mercado de consórcios

@Os consumidores brasileiros poderão contar com os serviços da 
Franq Open Banking, que combina a arquitetura aberta do Open 

Banking e a expertise de bancários autônomos, para operar produ-
tos de consórcios do Banco do Brasil, agregando valor à plataforma 
da fintech, que já opera com mais de 40 instituições financeiras e 
amplia seu menu de serviços oferecidos por cerca de 3 mil Personal 
Bankers que atendem a seus clientes em todo o país (https://www.
franq.com.br/).

Drop Nacional: app traz soluções para 
dropshipping no Brasil

@Já é sabido que durante o período de pandemia muitas pessoas 
e empresas precisaram se reinventar, e o empreendedorismo 

digital se tornou uma das grandes alternativas. Para se ter uma 
ideia, de acordo com o índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neo-
trust Movimento Compre & Confie, em parceria com o Comitê de 
Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital, somente nos seis 
primeiros meses de 2021, houve uma alta de 24,15% no faturamento 
do e-commerce no Brasil. Dentro deste cenário, uma das soluções 
também tem sido o dropshipping, um sistema que funciona como 
uma espécie de loja virtual, mas que não precisa ter estoque. Para 
o sócio-proprietário da Empreender, Bruno Brito, o dropshipping é 
uma escola (Empreender.com.br).

Motorola Solutions anuncia aquisição da 
Envysion

@A Motorola Solutions (NYSE: MSI) adquiriu a Envysion, Inc., 
fornecedora de soluções de análises de negócios e segurança 

empresarial em vídeo para redes de fast food e varejo. A solução, 
baseada em nuvem da Envysion, integra sistemas de vídeo com dados 
de vendas para identificar proativamente transações potencialmente 
fraudulentas e apontar padrões de vendas e atividades na loja, sem 
a necessidade de monitorar horas de filmagens. "A combinação de 
vídeo e análise continua a ter um papel poderoso no suporte à segu-
rança corporativa", diz Greg Brown, presidente e CEO da Motorola 
Solutions. "Com a Envysion, traremos maior eficiência operacional 
e segurança para os diversos restaurantes e indústrias de varejo, 
expandindo nossa presença e reforçando nossa estratégia como líder 
global em soluções de segurança de vídeo de ponta a ponta” (https://
www.motorolasolutions.com/pt_xl.html?geo=redirect).

Última semana de inscrições abertas para o 
programa de estágio da Ingredion

@A Ingredion, líder global em soluções de ingredientes de origem 
natural, está com inscrições abertas para o Programa de Estágios 

2022. O programa oferece aos estudantes a possibilidade de iniciar a 
carreira em uma empresa com soluções inovadoras e com o propósito 
de fazer a diferença na vida das pessoas. São 36 vagas, disponíveis no 
site ingredion.across.jobs. Nesta edição, a companhia pretende ampliar 
ainda mais a inclusão de perfis nos diferentes setores, com vagas para 
talentos diversos. “Queremos conectar nossos estudantes ao nosso 
propósito, mostrando  que nossos produtos fazem parte do dia a dia 
de todos, seja em alimentos, itens de higiene e até mesmo na ração 
dos nossos pets. Com o Programa de Estágio, a Ingredion fará parte 

ricardosouza@netjen.com.br

Meta pensa em abrir lojas físicas
A Meta, novo nome da empresa de mídia social anteriormente chamada Facebook, está planejando abrir lojas físicas em 
vários países, de acordo com o The New York Times.
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Vivaldo José Breternitz (*)

O jornal diz que as lojas seriam 
usadas para apresentar às pes-
soas dispositivos criados por sua 

divisão Reality Labs, responsável pelo 
desenvolvimento de produtos voltados 
para Realidade Virtual e Realidade 
Aumentada; dentre esses dispositivos 
estariam fones de ouvido e óculos para 
uso nesses ambientes.

Esses dispositivos seriam portas de 
entrada para o metaverso, um mundo 
virtual onde as pessoas trabalhariam, jo-
gariam, aprenderiam e se conectariam 
com seus amigos e familiares.

No final de outubro, o Facebook 
anunciou que estava mudando seu 
nome para Meta, por estar passando a 
se focar na construção do metaverso.   
Meta será uma marca corporativa; seus 
produtos como Instagram, WhatsApp 
e o próprio Facebook continuarão 
com seus nomes atuais, ao menos por 
enquanto.

De acordo com o NYT, o objetivo 
das lojas será tornar o mundo "mais 
aberto e conectado", despertando nos 
usuários a curiosidade e gerando uma 
sensação de bem estar enquanto fazem 

fez o mesmo em nove das lojas Macy’s, 
numa ação de relações públicas, ven-
dendo produtos de pequenas empresas 
que apoiavam ações sociais. 

De acordo o NYT, conversas sobre as 
lojas físicas começaram no ano passado, 
porém   um porta-voz da Meta disse 
no início de novembro que a empresa 
não confirmava quaisquer planos para 
as lojas. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de 
São Paulo, é professor do Programa de Mestrado 

Profissional em Computação Aplicada da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

experiências com os dispositivos da 
empresa; evidentemente faturar bilhões 
de dólares é o objetivo maior.

Embora as lojas físicas sejam uma 
novidade para a Meta, elas não são uma 
ideia nova para a indústria de tecnologia, 
pois Amazon, Apple, Microsoft e outros 
têm lojas de varejo.

A própria Meta também esteve de 
passagem pelo varejo: em 2016 abriu 
quiosques temporários em aeroportos 
e na cidade de Nova York para mostrar 
sua linha de hardware Oculus. Em 2018 


