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Como o princípio 
de transparência 
tributária afeta 
as empresas?

Você sabia que 
o princípio da 
transparência 
tributária está 
presente na 
Constituição 
Federal Brasileira? 

Conforme o artigo 
150, inciso 5º, “a lei 
determinará medi-

das para que os consumi-
dores sejam esclarecidos 
acerca dos impostos que 
incidam sobre mercadorias 
e serviços”. 

Tal princípio, como di-
reito por parte do contri-
buinte, representa uma 
forma de se saber o que 
está sendo cobrado pelo 
governo, como os tributos 
estão sendo arrecadados 
e posteriormente desti-
nados, de maneira que se 
tenha uma compreensão 
maior acerca de tais ati-
vidades e se possa cobrar 
melhorias em serviços de 
natureza pública.

No entanto, mais de três 
décadas após a promulga-
ção do documento, esse 
princípio ainda é nebuloso 
para muitas empresas, em 
um cenário de imensa com-
plexidade. São inúmeros os 
tributos que podem incidir 
sobre produtos e serviços 
– ICMS, ISS, PIS/Cofins, 
IPI, entre muitos outros 
–, o que pode tornar boa 
parte das atividades fiscais 
pouco claras.

 Assim, torna-se im-
portante e essencial que 
as empresas direcionem 
parte de seus esforços em 
atividades que contem-
plem uma revisão fiscal 
tributária rigorosa, não 
apenas pela sua própria 
segurança, mas também 
pensando em seu público 
consumidor. Mas isso não é 
um trabalho simples. Hoje, 
a alta carga tributária exige 
das organizações muita de-
dicação e tempo de traba-
lho empenhado em termos 
de responsabilidade fiscal. 

No ranking geral do 
Doing Business – que avalia 
o ambiente regulatório, sua 
aplicação e a facilidade de 
se fazer negócios no país 
–, o Brasil ocupa a 124ª po-
sição entre 190 nações de 
todo o mundo. Além disso, 
o país é o que mais gasta 
horas para pagamento de 
impostos, com 1501 horas 
por ano, número cinco ve-
zes maior em comparação 
com a média da América 
Latina, que despende 317,1 
horas anuais em atividades 
dessa natureza.

Dentro desse cenário, é 
preciso que as empresas 

se organizem e estejam 
com seus processos fiscais 
e tributários atualizados 
de maneira recorrente, 
visto que a legislação e co-
branças do gênero podem 
sofrer alterações ao longo 
do tempo. Isso permite 
que as companhias tenham 
visibilidade em relação ao 
pagamento de impostos, 
quitando suas obrigações 
tributárias e se prevenindo 
de notificações e penalida-
des por parte do Fisco.

Além disso, estabelecer 
um equilíbrio na carga 
fiscal da empresa, atri-
buindo transparência aos 
processos, possibilita, por 
exemplo, um grau maior na 
busca por investimentos, 
resultando em uma melhor 
e mais eficiente atividade 
empresarial.

Neste sentido, criar pa-
râmetros e políticas de 
Compliance fiscal – ampa-
rados por uma estrutura e 
equipe próprias da área – 
também se apresenta como 
uma opção interessante às 
organizações

De maneira que os times 
e profissionais envolvidos 
possam trabalhar de acor-
do com as responsabilida-
des tributárias do negócio. 
Isso envolve atividades 
como o controle e moni-
toramento de entregas das 
obrigações fiscais, organi-
zação e armazenamento de 
documentos, padronização 
de processos, entre outras. 

Claramente, estabelecer 
tais práticas demanda pre-
paração por parte de uma 
empresa, tanto em questão 
de recursos humanos e 
suporte especializado ex-
terno, quanto em relação 
à cultura organizacional 
da companhia, que deve 
ser guiada por valores 
que contemplem a Ética 
e Moral.

Em muitas empresas, po-
líticas de Compliance ainda 
são vistas como um ônus, 
um encargo desnecessá-
rio que apenas aumenta 
os custos relacionados a 
processos, mas a verdade 
é que estamos falando de 
uma atividade estratégica 
para o negócio – sobretudo 
diante da alta complexida-
de tributária de um país 
como o Brasil. 

Em suma, mudar essa 
cultura é um dever das 
lideranças e é fundamen-
tal para a sobrevivência 
de seus negócios a longo 
prazo.

(*) - Formado em Direito, 
com mais 20 anos de experiência 

no ramo jurídico, com especialização 
em direito tributário, é sócio 

no FNCA Advogados.
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Quando as pessoas me questionam 

o que fazer para potencializar os re-
sultados em suas empresas, respon-
do instantaneamente: “Arrume um 
mentor”. Nos últimos 22 anos sempre 
tive a oportunidade de trabalhar com 
os mais brilhantes mentores que 
impulsionaram os meus resultados 
tanto profissionais como pessoais. 

A jornada nessas duas décadas foi 
interessante. Primeiro como funda-
dor de empresa ainda na faculdade, 
totalmente sem experiência e com 
muita vontade. Na sequência, atuei 
em uma empresa que virou líder glo-
bal de seu segmento saindo do zero. 
Ainda teve passagem por grande em-
presa de software, me tornar sócio da 
Auddas que atua como consultoria 
em planejamento, gestão, capital e 

M&A e, finalmente, voltando a fundar 
empresa com a Paketá.

Algo em comum em todo esse 
período foi a presença marcante 
de mentores. De acordo com o mo-
mento de vida e experiência, minha 
relação com os meus mentores foi 
amadurecendo. Recorrendo a eles, 
consegui ter acesso aos insights, 
experiências e sabedoria de outras 
pessoas. Eles compartilham comigo 
o que aprenderam em seus sucessos 
e, o que geralmente é ainda mais 
interessante, com seus fracassos. 

Seus pontos de vista diferentes 
são como um guia que me conduz 
onde não sou capaz de enxergar para 
além de minhas limitações pessoais 
e conhecimentos. Isso tem me ajuda-
do a pilotar os negócios em tempos 
bons, ruins ou ótimos. Sem nenhuma 

hesitação, posso afirmar que, sem 
meus mentores, eu nunca teria che-
gado tão longe. Uma pessoa que é 
boa mentora é alguém que foi mais 
longe que você, já viu mais coisas, 
falhou de formas mais interessantes 
e venceu desafios mais complexos do 
que os que você enfrentou. 

Isso também é válido para pessoas 
que ganharam profundidade em um 
tema que você não teve a chance de se 
dedicar tanto. Muita gente preenche 
esses requisitos, até mesmo simulta-
neamente. Em cada período da vida, 
tive em média dez mentores de perfis 
muitos variados. Para construir sua 
base de mentores, o primeiro ponto é 
não se enganar. Na minha experiência 
prática, dificilmente se encontra um 
mentor “completão”. 

Aquela pessoa que pode lhe ajudar 

em múltiplas áreas e habilidades com 
uma grande profundidade é o tipo 
“mosca branca” difícil de encontrar. 
Ao descobrir isso, fui me cercando 
de mentores com diferentes perfis 
e personalidades. Mentor pode ser 
um superior imediato, pode ser 
aquela pessoa super qualificada de 
outra área da empresa, um membro 
do Conselho de Administração, a 
especialista em um tema que você 
quer conhecer um pouco mais, um 
dos investidores da sua empresa, 
alguém da sua família ou até mesmo 
uma colega de faculdade que tomou 
rumos bem diferentes dos seus. 

Para citar os meus exemplos, sem 
citar diretamente os mentores, hoje 
tenho nos meus favoritos do celular 
“o mago das finanças”, “o mentor dos 
mentores”, “o super vendedor”, “a 

líder de pessoas”, “o especialista em 
growth”, “o modelador de crédito”, “a 
estrategista”, “a relações públicas”, 
“o mestre das artes marciais”, “o 
cara da captação/funding”... E como 
forma de retribuir ao mundo, fico 
feliz em estar na lista de favoritos de 
algumas pessoas como seu mentor.

Já imaginou ter um mentor e com-
partilhar com ele seus planos, sonhos 
e ansiedades? Com essa relação de 
simbiose e troca (sim, o mentor 
também cresce com seu mentorado) 
você tem a oportunidade de ver o 
que o seu mentor vê, pensar o que 
ele pensa e então aplicar essas ideias 
em seu negócio e vida de formas que 
talvez nunca tenha imaginado. Perde 
tempo não! Arrume um mentor!

(*) - Fundador e CEO da Paketá, é sócio na 
Auddas.

Setor que engrandece 
as atividades de uma 
empresa, a Ouvidoria 

é uma etapa que vem após o 
Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC), resolvendo 
as demandas que este de-
partamento falha quando 
não consegue satisfazer o 
consumidor. 

O período da pandemia da 
Covid-19 fez com que hou-
vesse um aumento conside-
rável no consumo. De acordo 
com um levantamento feito 
pela Secretaria Nacional do 
Consumidor, as queixas re-
ferentes ao SAC no mercado 
de e-commerce, por exem-
plo, subiram 61% de 2019 a 
2020. E no 1° semestre de 
2021 já foram registradas 
mais reclamações do que em 
todo o ano de 2019. 

“Este é apenas um exem-
plo de como os consumi-
dores exigem cada vez 
mais serem, literalmente, 
ouvidos. A implementação 
de uma boa Ouvidoria pode 
ser fonte de resolução de 
problemas e evita que se 
forme uma massa de detra-
tores da marca. No início 
do ano, quando o consumo 
vem de um momento mais 
intenso, ter uma área como 
essa operando é funda-
mental”,  contextualiza 
Diogo Hartmann, fundador 
da 3C Plus, sistema de call 

A implementação de uma boa Ouvidoria evita que se forme uma 
massa de detratores da marca.

J.A.Puppio (*)

O Coronavírus se mostra bastante 
suscetível a mutações. 

Como o controle mundial por meio 
de medidas protetivas e da vacinação 
ainda se mostra insuficiente, até por 
conta de correntes negacionistas que 
ainda encaram a pandemia como algo 
simples e se mostram refratárias à imu-
nização, o vírus da Covid-19 encontra 
o ambiente propício para gerar novas 
variantes, cada vez mais preocupantes 
como o sarampo, a tuberculose etc.

Essa faceta cruel só torna ainda 
mais premente a necessidade de 
conscientização sobre a importância 
de cuidados tão elementares, como o 
uso de máscara de proteção, que aliás 
protege não só da Covid-19, mas de 
outras doenças infectocontagiosas 
propagadas por meio de gotículas 
espalhadas no ar. Nesses 20 meses 
de convivência com a pandemia do 
Coronavírus, aprendemos que a vacina 
não garante 100% de imunidade. 

Assim, a máscara de proteção 
usada corretamente ocupa o papel 
de segunda medida muito eficaz no 
combate à propagação do Corona-
vírus. Com a descoberta da variante 
ômicron da Covid, países europeus, 
como a Alemanha, passaram a exigir 
o uso de máscaras profissionais pela 

A máscara de proteção ocupa o papel de 
segunda medida muito eficaz no combate 

à propagação do Coronavírus.

Consumo em alta traz 
demanda por serviços e 

atendimentos de qualidade
Desde 2017, todos os órgãos públicos do Brasil são obrigados a ter uma Ouvidoria.  Entretanto, 
a aplicação desta área no mercado privado ainda é bastante limitada frente ao enorme potencial dela
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a zada de Ouvidoria pode 

captar se as reclama-
ções dos clientes vêm 
de um lugar comum e 
pautar outros núcleos 
da empresa para quais 
problemas devem ser 
solucionados antes 
que cheguem mais de-
mandas nesse sentido. 
Não basta apenas ter 
a área funcionando, é 
necessário usá-la de 
forma estratégica. 

 4) Decisões baseadas 
em dados - Seguindo 
a tendência de mer-
cado de ações data 
driven - pautadas por 
dados - um serviço de 
Ouvidoria bem coor-
denado pode ser um 
grande apoio neste 
sentido. Com sistemas 
digitais, os operadores 
e gestores conseguem 
gerar dados importan-
tes vindo das reclama-
ções dos clientes. 

“Caso haja a suspeita de 
que algum ponto da opera-
ção precisa ser melhorado 
ou que está dando certo, 
as respostas captadas pela 
Ouvidoria podem dar uma 
boa base para que sejam sa-
nadas estas dúvidas”, finaliza 
o empreendedor. - Fonte e 
outras informações: (https://
3cplusnow.com/).

center que  utiliza o tele-
fone como principal meio 
de comunicação ativo ou 
receptivo. 

Para auxiliar empreende-
dores em garantir o melhor 
atendimento via telefone, 
o especialista elenca qua-
tro pontos positivos para 
apostar em uma Ouvidoria 
eficiente, principalmente 
nesta época do ano:
 1) Cliente em primeiro 

lugar - “É mais do que 
conhecida a prática da 
Amazon de ter a ‘cadei-
ra do cliente’ sempre 
em suas reuniões”, 
exemplifica. Para ele, 
apenas o ato da empre-
sa ter uma Ouvidoria 
implantada e em per-
feito funcionamento 

já traz uma segurança 
ao cliente no momento 
de resolução de proble-
mas com a loja. Desta 
forma, ele se sente 
menos desassistido. 

 2) Insights para plane-
jamento - O início do 
ano é um período onde 
as empresas definem 
seus planejamentos 
para o restante dos 
meses e os insights 
vindos de trocas com 
os consumidores são 
fundamentais para que 
sejam implementadas 
ações e medidas que 
otimizem, ainda mais, a 
operação da empresa. 

 3) Antecipação de futu-
ros problemas - Uma 
operação ágil e otimi-

Uso de máscara lhe dá proteção 
eficaz contra novas variantes

proteção. Um estudo da USP apontou 
a eficiência de filtragem de alguns tipos 
de máscaras disponíveis no Brasil. As 
N95 ou PFF2 são as mais indicadas, 
com uma eficácia superior a 98%.

Outro estudo, dessa vez do FMI, 
tendo como base as regras para uso 
da proteção nos Estados Unidos, es-
timou que a obrigatoriedade do uso 
de máscaras preservou cerca de 87 
mil vidas e potencialmente poderia 
ter poupado a vida de mais 58 mil 
americanos, caso o uso obrigatório se 
estendesse para todo o país. Mas elas 
não agem sozinhas. É preciso ainda 
manter o distanciamento social, cuidar 
da higienização correta das mãos e 
respeitar o calendário vacinal. 

Desta forma, se não podemos vencer 
o risco pandêmico, que tem se mostra-
do cíclico, fazendo a nossa parte, con-
seguimos ao menos conviver com ele 
sem grandes riscos para a nossa saúde 
e de toda a comunidade. Precisamos 
ter o cuidado especial ao escolher a 
máscara correta para podermos ter 
a segurança correta por esta decisão 
ao adquirir sua proteção não esque-
cer que somente as máscaras PFF2 
e N95 podem lhe trazer a proteção 
necessária.

(*) - É empresário e autor do livro 
“Impossível é o que não se tentou”.
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população em locais públicos e com 
grande circulação de pessoas. 

Especialistas afirmam que o modelo 
N95, ou PFF2 (peça facial filtrante), 
é o mais eficaz para evitar a infecção 
por aerossóis, mas deve ser usada 
com todas as recomendações. Dados 
disponíveis até o momento apontam 
que a ômicron tem maior potencial 
de disseminação e de reinfecção de 
pessoas que já tiveram Covid.

No cenário brasileiro, a nova va-
riante reforçou a importância das 
máscaras PFF2 e N95, e fez retroceder 
a possibilidade de relaxamento da 
obrigatoriedade do uso deste tipo de 

Arrume um mentor


