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Opinião
Um panorama
da Reforma
Tributária para 2022
Roberto Cardone (*)

Quando buscamos
entender mais
sobre o sistema
tributário brasileiro,
frequentemente nos
deparamos com
análises críticas

P

rincipalmente no que
se refere à complexidade, disfuncionalidade e extensão de sua
estrutura, características
que dificultam um entendimento prático e, como consequência disso, o cálculo e
o pagamento de impostos
por parte do contribuinte
e, sobretudo, das empresas.
Dentro desse contexto,
são altas as expectativas
acerca da Reforma Tributária proposta em 2022, que
se apresenta com o objetivo
de simplificar o sistema,
extinguindo tributos como
IPI, PIS/Cofins, ISS e ICMS
por um único, o Imposto sobre Operações com Bens e
Serviços (IBS). A ideia é que
tal ajuste possa favorecer
as empresas e sua competitividade, além de atribuir
mais modernização à estrutura e possibilitar um maior
crescimento econômico no
ambiente brasileiro.
E o cenário é propício
para que os benefícios
consequentes da reforma
sejam objetivos. De acordo
com um ranking do Banco
Mundial, que avaliou a facilidade no pagamento de
impostos em 190 países, o
Brasil ocupa, atualmente, a
124ª posição. Claramente,
não se espera que todos os
problemas sejam resolvidos instantaneamente ou
que não apareçam novos
desafios a serem solucionados, mas a perspectiva,
em um primeiro momento,
é positiva.
Ainda avaliando análises de mercado, segundo
um estudo realizado pela
UFMG, em um cenário em
que a reforma tributária
seja exitosa, o crescimento
adicional do PIB do país
pode alcançar 12% em 15
anos, o que equivaleria a R$
1 trilhão a mais no resultado
esperado para 2022. Para as
pessoas físicas, também se
espera um impacto positivo:
uma adição de R$ 4,8 mil
na renda média anual dos
brasileiros.
Além dos impactos de
ordem financeira, também
é muito esperada, como
comentada, a atribuição
de maior funcionalidade e
transparência ao sistema
tributário brasileiro. Hoje,
o contribuinte não tem
plena certeza de quais impostos estão sendo pagos

no consumo de produtos
e serviços e qual o destino
das tributações. Ademais,
com cobranças diferentes
aplicadas entre os vários
setores produtivos, cria-se
um ambiente de negócios
ineficiente e pouco favorável ao crescimento de
empresas.
Apesar de um entusiasmo
inicial a respeito da Reforma Tributária, algumas
questões ainda demandam
esclarecimentos. A princípio, a proposta principal de
reforma que está em pauta
no Congresso Nacional PEC 110/2019, que deve
ser votada no início deste
ano - trata muito mais da
simplificação da cobrança
de impostos e, portanto,
não desonera, de fato, a alta
carga tributária imposta.
Outro ponto sob discussão
é o fato de que a criação
de um imposto único retira
a autonomia de gestão de
orçamentos por parte de
estados e municípios e cria
uma disputa em relação
ao ISS e ICMS, dentro de
um contexto de disputa
política.
O que vem sendo criticado diz respeito à cobrança
de alíquota de 15% de
Imposto de Renda sobre a
distribuição de dividendos
nas empresas, ponto que,
se aprovado, na prática,
pode aumentar a carga
tributária de uma série de
organizações.
Levando em consideração
as questões apresentadas
acima - e tudo aquilo que já
foi discutido sobre o assunto
nos cadernos de economia
ao longo de 2021 -, é muito
clara a necessidade de revisão e uma consequente
reformulação efetiva do
sistema tributário brasileiro
(uma demanda que existe
há décadas no país), mas
também de uma maior discussão sobre o tema com
esferas da sociedade civil.
Se por um lado os benefícios são muito claros, ainda é
necessário que os termos sejam mais bem esclarecidos e
as propostas apresentadas
não simplifiquem apenas a
estrutura de cobrança, mas
busquem, também, uma
transformação efetiva, atribuindo mais transparência,
funcionalidade e redução de
tributos para o contribuinte
brasileiro que, já há muitos
anos, sofre para lidar com
um dos sistemas tributários
reconhecidamente mais
complexos do mundo.
(*) - Formado em Direito, com
especialização em direito tributário
e foco no suporte às empresas
e atividades de consultoria,
administração e gestão empresarial,
é sócio no FNCA Advogados.

Petlove&Co anuncia programa de estágio
com 45 vagas para estudantes
A Petlove&Co, maior plataforma
do universo pet do país, dá início ao
Petlove Talents 2022, programa de
estágio que está em sua quarta edição
e a segunda voltada para estagiários.
Para esse ano, a holding está com 45
vagas abertas nas suas empresas:
Petlove, DogHero, Vetus, VetSmart
e Porto﹒Pet﹒
As inscrições estarão abertas até o
dia 30 de janeiro. As vagas são para
São Paulo (SP) e Extrema (MG). A
expectativa é que mais de 5.000 se
inscrevam para as oportunidades,
que passam por Operações, Produ-

tos, Conteúdo, Análise de Dados,
Logística, Planejamento Financeiro,
CRM Design, entre outros. Na última
edição, foram mais de 4.000 inscritos
e cerca de 30 estagiários contratados.
A Companhia oferece diversos benefícios para seus contratados: plano
de saúde e odontológico, Seguro de
Vida, cartão de benefícios, auxílio
home office, Porto Seguro para titular
e dependentes (sem desconto), serviços de academia e terapia, crédito
de R$100 no site da Petlove durante
o mês de aniversário, entre outros
(https://estagio.petlove.com.br/).
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Metaverso, nova realidade do
mundo digital: advogado fala
como a justiça pode ser aplicada
Especialista em Crimes Virtuais e Cibernéticos faz alerta com a chegada da nova tecnologia

A

Lucas Miranda

tecnologia voltada ao mundo
digital salta cada vez mais das
telas de celulares e computadores e se mistura ao ambiente físico.
Um exemplo, é o metaverso, uma
espécie de universo virtual 3D, que
mal chegou e já está incluso na lista da
Bank of America, onde apresenta as 14
tecnologias que revolucionarão a vida
humana nos próximos anos.
A nova realidade do mundo digital,
que permite ter experiências sensoriais, tem potencial para gerar uma
receita anual de US$ 1 trilhão no
longo prazo, segundo afirma o relatório
da gigante do mundo cripto, Grayscale.
O metaverso é a junção da realidade
aumentada e realidade virtual e vai
muito além de um jogo. É sobre viver
por meio de avatares e ter uma vida no
mundo virtual, como trabalhar, fazer
compras, ganhar dinheiro, melhorar
suas habilidades e muitas outras possibilidades.
Atento à chegada destas tecnologias e como elas podem impactar
o dia a dia da sociedade, o advogado
especialista em Crimes Virtuais e
Cibernéticos, Leonardo Britto, traz
alguns alertas em relação aos crimes e
situações que podem acontecer neste
novo mundo digital.
De acordo com o advogado, é possível
prever, por exemplo, alguns crimes que
podem ocorrer no metaverso, como
crimes contra honra, contra o sistema
financeiro e tributário, vazamento de
dados pessoais, simulação de transações, furto de identidade, stalking,
dentre outros.
Leonardo destaca que na hipótese
de qualquer dano gerado ao consumidor que foi, de alguma forma, lesado
por meio deste mundo virtual, todo o
processo será aplicado por meio dos
dispositivos constantes do Código de
Defesa do Consumidor, bem como os

News

Leonardo Britto
demais dispositivos legais já aplicáveis
no Direito Digital em si.

contra eventuais abusos/prejuízos”,
acrescenta.

Apesar de ser algo ainda em construção, o especialista lista quais são
os ramos do direito que podem estar
ligados ao metaverso. O primeiro é o
Direito do Consumidor, tendo em
vista que grandes empresas estarão
na plataforma vendendo produtos e
serviços. “Isto significa que a cadeia
consumerista será fomentada ainda
mais e, com isso, também surgirão os
problemas: vício do produto, serviço,
propaganda enganosa e falha na
prestação do serviço”, explica.

Embora seja uma novidade que ainda está se aperfeiçoando, o advogado
reforça que em casos de crime contra
honra no metaverso, as pessoas não
devem esquecer que o avatar representa o usuário/pessoa na vida real e
que eventual troca de ofensas deverá
ser apurada pela plataforma.

Leonardo afirma que o segundo
ramo do direito é a Proteção de Dados
Pessoais – LGPD, pois o número de
dados coletados pelo metaverso será
infinitamente maior do que o que já
vem ocorrendo nos dias atuais.
“Com isso, a interação entre os
usuários (Avatares) com troca
de informações também será um
grande desafio, posto que, por se
tratar de uma ferramenta nova,
será necessário estabelecer limites
a fim de proteger cada usuário

@TI

Para a punição daqueles que cometerem crimes neste ambiente, o especialista alerta que existem mecanismos
por meio da própria justiça brasileira.
“Temos uma legislação, focada no
meio digital, que consegue penalizar
aqueles que cometerem crimes no
metaverso, como o Marco Civil da
Internet, Lei Carolina Dieckman,
Lei do Stalking e demais dispositivos
legais pertinentes”, finaliza.
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BRQ e Megawork se unem para ampliar
portfólio de soluções SAP

@

A ampla expertise da Megawork, empresa de mais de 30 anos e uma
das principais parceiras SAP do Brasil, motivou a BRQ Digital Solutions, empresa líder na construção de jornadas de transformação digital,
a escolhê-la como sua parceira de negócios para potencializar as vendas
envolvendo a tecnologia da SAP. “Em quase 30 anos de existência, a BRQ
tem apoiado empresas de diversos setores ao desenvolver soluções digitais
inovadoras e personalizadas com foco em levar a melhor experiência ao
consumidor final. Ao unirmos nosso know-how ao da Megawork como
uma parceria estratégica, vamos ampliar nossa capacidade de entrega
e conexão ao portfólio SAP com o propósito de agregar valor e gerar
escala”, afirma Rodrigo Frizzi, CDO da BRQ (www.brq.com).

Fibracem abre 40 vagas de trabalho em
quatro divisões da empresa

@

A Fibracem acaba de abrir 40 vagas de trabalho, para atuação nas cinco divisões da empresa (Matriz e Centro de Distribuição em Pinhais;
Fábrica e Centro de Distribuição em Linhares/ES). As oportunidades
são para cargos com atividades na operação industrial, administrativa e
estratégica. Além destas, outras seis vagas já foram preenchidas, o que
pode totalizar 46 novos postos de trabalho ofertados pela empresa só no
mês de janeiro, uma média de 1,5 contratações por dia. Para participar do
processo seletivo é necessário se cadastrar no portal de recrutamento e
seleção da empresa, por meio da plataforma Sênior X. O canal é exclusivo
para captação de currículos da Fibracem e respeita os princípios básicos
da política de privacidade das informações dos candidatos, tendo como
base a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Sankhya aposta no potencial do agronegócio
e inaugura Unidade de Negócios em Goiás

@

Apostando no potencial do agronegócio de Goiás (GO), destaque
nacional em produção de grãos e de proteína animal, a Sankhya,
empresa brasileira de sistemas de gestão (ERP) e criadora do conceito
EIP (Enterprise Intelligence Platform), está anunciando a abertura de
uma Unidade de Negócios em Rio Verde, região Sudoeste do Estado. A
expectativa da empresa é ampliar ainda mais sua presença nesse setor,
que deve totalizar mais de 30% de participação no PIB brasileiro este
ano, além de conquistar novos clientes nas áreas de logística, varejo de
autopeças, entre outras. Segundo Daniel de Freitas Marques, gestor que
comandará a operação da Unidade, a perspectiva de crescimento é alta
devido às oportunidades que a região apresenta. “Além do agronegócio,
Goiás concentra grandes indústrias e empresas dos mais variados setores,
entre eles logística e varejo de autopeças, nos quais temos total aderência

Laurinda Machado Lobato (1941-2021)

para atuar, devido à flexibilidade do nosso software desenvolvido para
atender a diversas demandas”.

Nozomi Networks recebe certificação de
segurança CSPN da ANSSI

@

O sensor Guardian NSG-M da Nozomi Networks Inc., líder em segurança
para tecnologia operacional (OT) e Internet das Coisas (IoT) recebeu
a Certificação de Segurança de Primeiro Grau de Produtos de Tecnologia
da Informação (CSPN)¹ da Agência Nacional Francesa de Segurança em
Sistemas de Informação (ANSSI). Essa é a primeira solução de segurança
para OT e IoT a receber esse reconhecimento por sua visibilidade, segurança
e monitoramento seguro de ativos OT, IoT, TI, borda e nuvem. Os vistos
de segurança emitidos pela ANSSI permitem identificar as soluções mais
confiáveis que são reconhecidas após uma revisão minuciosa realizada por
centros de avaliação licenciados de acordo com métodos rigorosos de teste
(https://www.nozominetworks.com/products/guardian/).

ChatClass vence prêmio internacional
“Desafio TPrize Challenge 2021” do MIT

@

A partir do questionamento “Como as populações com poucos recursos na América Latina e no Caribe podem desenvolver as habilidades
necessárias para ter acesso a bons empregos, melhores oportunidades e
bem-estar geral?”, empresas que usam a tecnologia para impactar positivamente e desenvolver oportunidades para comunidades dos países da América
Latina e do Caribe participaram do Desafio TPrize Challenge 2021, realizado
pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos.
Com intuito de minimizar os impactos negativos da pandemia da Covid-19
na educação, propondo metodologias práticas e de ensino-aprendizagem,
além de oferecer formação e currículo flexível em competências técnicas,
sociais, interpessoais e transversais, preparando as pessoas para o trabalho
do futuro, o Desafio contou com a curadoria de grandes especialistas no
setor, inclusive de Erich Schmit, conselheio do Google.

Domino’s Brasil lança programa Brotinhos Tech

@

O período é de boas oportunidades para estudantes que buscam estágio
para ingressar no mercado de trabalho. A Domino’s Pizza Brasil acaba
de lançar o programa Brotinhos Tech, com vagas para Rio de Janeiro e São
Paulo. As vagas são para modelo flex office, com períodos alternados entre
trabalho remoto e presencial. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo
site https://dominos.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6MTM5OTE0Nywic291cmNlIjoiZ3VweV9wdWJsaWNfcGFnZSJ9?jobBoardSource=gupy_public_page
e vão até o dia 7 de fevereiro. Serão aceitos estudantes com previsão de
formatura entre junho de 2023 e dezembro de 2024. Os selecionados começam a atuar ainda no primeiro semestre desse ano.
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