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Reforma tributária: 
o excesso de impostos 

estimula sonegação 
e fraudes

A necessidade 
de uma reforma 
tributária é 
perceptível no Brasil

Além de encarecer 
cada vez mais nossos 
produtos e reduzir o 

poder de compra da popula-
ção, o excesso de impostos 
traz diversas consequências 
drásticas para a economia 
brasileira – desestimulando 
investimentos internos e 
externos e, principalmen-
te, abrindo portas para a 
ilegalidade, ao estimular 
uma crescente onda de 
sonegações e fraudes. 

A situação é drástica e, 
para evitar mais prejuízos à 
curto e longo prazo, preci-
samos abordar o tema com 
a atenção que ele demanda. 
Mesmo em um cenário de 
forte crise global, 2021 foi o 
ano no qual a nossa Receita 
Federal mais arrecadou 
impostos. Foram cerca de 
R$ 1.685 trilhão acumulado 
neste período – um recorde 
que representa um aumen-
to de 18,13% em relação 
a 2020. Como justificativa 
para este marco, está, prin-
cipalmente, a estabilidade 
do sistema de arrecadação 
aplicado no país.

O Brasil mantém a média 
histórica da carga tributária 
em torno de 40% desde 
2012. Mesmo com uma 
carga tributária considerada 
alta, o esperado retorno em 
serviços públicos e investi-
mentos é muito baixo, em 
razão da inexistência de 
políticas públicas eficientes. 
Considerando o volume que 
se paga de tributos versus o 
baixo retorno dos serviços 
públicos, abre-se as portas 
para possíveis fraudes e 
práticas de sonegação.

A fraude ou sonegação 
pode ocorrer de forma 
direta ou indireta, sendo a 
primeira quando o contri-
buinte quer praticar qual-
quer ato ilícito para deixar 
de pagar tributos.

Além disso, o reconheci-
mento de fraude pode acon-
tecer quando a Receita não 
concorda com movimentos 
de planejamento tributário, 
considerando as operações 
realizadas pelo contribuinte 
como fraudulentas.

Há uma diferença subs-
tancial nas duas situações 
narradas, sendo que na 

primeira há vontade do 
contribuinte em manipular 
ou até mesmo descumprir 
a legislação tributária, já 
no segundo caso, não há 
nenhuma intenção de burlar 
a legislação, mas sim tão 
somente encontrar meios de 
diminuir a carga tributária 
dentro dos contornos legais. 
Na prática, o planejamen-
to tributário representa 
alternativas legais para 
conseguir diminuir a carga 
tributária e dar continuida-
de à operação empresarial.

Em um momento de 
incerteza como o atual, é 
compreensível que diversas 
empresas optem por anali-
sar sua operação e verificar 
a pertinência de realizar 
algum tipo de planejamento, 
mesmo sabendo que a Re-
ceita Federal pode ou não 
concordar posteriormente. 
Uma possível reforma tribu-
tária que traga regras mais 
claras e com percentuais 
menores, pode evitar este 
tipo de situação, que gera 
desgaste, riscos e insegu-
rança jurídica.

Outro movimento re-
corrente no cenário de 
ausência de crescimento 
econômico é a opção da 
empresa em declarar seu 
débito e não recolher, fa-
zendo com que seu nível de 
passivo tributário aumente, 
cuja resolução será tentar a 
liquidação a médio e longo 
prazo. 

As três situações, que 
ocorrem com frequência, 
revelam a complexidade da 
legislação tributária e a alta 
carga dos impostos dificulta 
como fatores principais para 
estimular a fraude, seja por 
meio direto ou mesmo pela 
realização de planejamento 
tributários.

Desta forma, é neces-
sária a imediata reforma 
tributária integral tanto 
para simplificar a legislação 
tributária e a forma de apu-
ração, bem como, a redução 
significativa das alíquotas 
ou do campo de incidência 
para fins de arrecadação.

Por fim, o objetivo é sim-
plificar o sistema tributário 
com foco na desoneração da 
produção e consumo.

(*) - É advogado especialista em 
Direito Tributário pelo IBET, APET 
e FGV com Extensão em Finanças 

pela Saint Paul e em Turnaround pelo 
Insper e Líder da área tributária do 

Marcos Martins Advogados 
(www.marcosmartins.adv.br).
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O sistema simplifica abertura de startups 
e negócios voltados à inovação.

Danilo Tamelini (*)    

O mercado de trabalho 
tem passado por trans-
formações significativas 
nos últimos 10 anos. Um 
dos principais motivos é a 
automação de processos e 
mudanças culturais. Essas 
modificações são respon-
sáveis por gerar novas co-
nexões entre as empresas e 
colaboradores. Com isso, os 
processos de contratações 
das corporações apostam 
em vantagens e parcerias 
inovadoras para atrair novos 
profissionais.

Investir em novas vanta-
gens e benefícios para os 
colaboradores, que vão além 
de recompensas financeiras, 
é uma estratégia essencial 
para atrair talentos e valo-
rizar o profissional. Além 
disso, um relatório divulga-
do pela Employee Benefits, 
idealizado pela Society for 
Human Resource Manage-
ment (SHRM), revela como 
os benefícios são importan-

Colaboradores que recebem benefícios apresentam uma 
performance 20% superior na execução de suas tarefas.

Mesmo antes da pan-
demia impactar a 
economia nacional, 

as marcas já vinham ino-
vando com investimento 
em empreendedorismo, 
expansão para Venda Direta 
e comércio digital.

O cenário pandêmico 
modificou a maneira de 
consumir, fazendo com que 
empresas buscassem alter-
nativas em casos de comér-
cios fechados e restrições 
de horários, possibilitando 
que muitos, por exemplo, 
pudessem criar o hábito de 
pedir pela internet e receber 
em casa os mais variados 
produtos. Empresas com 
tradição em Varejo encontra-
ram na Venda Direta a pos-
sibilidade de obter números 
positivos em meio a quedas 
de vendas e o fechamento, 
por alguns períodos, de suas 
lojas físicas.

Com isso, setor cresceu 
10,5% no primeiro ano da 
pandemia em 2020. A Per-
nambucanas, com recém 
completados 114 anos de 
história e somando mais de 
460 lojas pelo país, entrou 
no mercado da Venda Direta. 

O sonho de empreender está entre os quatro maiores do 
brasileiro, e a Venda Direta é um começo seguro.

Venda Direta ressurge ampliando o 
relacionamento com o consumidor
Proporcionar aos seus consumidores a opção de canais diversos de compras tem sido um dos diferenciais 
das empresas que desejam contornar a crise financeira e aumentar suas vendas

do brasileiro, e a Venda Direta 
é um começo seguro, pois 
o empreendedor trabalha 
com marcas consolidadas no 
mercado”, completa. Outros 
casos que exemplificam o 
movimento das empresas no 
sentido da inovação, são os ca-
nais Parceiro Magalu e Minha 
C&A, que possibilitam que 
pessoas com vontade de em-
preender, abram lojas virtuais 
para vender seus produtos e 
recebam uma comissão. 

A Luiza e a C&A são res-
ponsáveis pelo produto, 
cobrança, entrega e pós-
venda, e o empreendedor 
fica responsável pela divul-
gação – permitindo a criação 
de um relacionamento com 
sua clientela – e comercia-
lização. Ser empreendedor, 
grande ou independente, re-
quer enxergar novas portas a 
serem abertas em momentos 
de crise. Assim como todas 
as indústrias, a do comércio 
se inova a cada dia para 
acompanhar o ritmo dos 
consumidores, que buscam 
cada vez mais simplicidade 
e funcionalismo. - Fonte e 
outras informações: (www.
abevd.org.br).
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O sucesso das suas platafor-
mas digitais, colaborou para 
que a varejista implantasse 
a Venda Direta como um de 
seus canais, além de oferecer 
a oportunidade de renda 
extra para diversas famílias 
brasileiras.

Este foi o mesmo caminho 
adotado pela rede Polishop, 
que conta com cerca de 
270 lojas físicas, e também 
possui empreendedores in-
dependentes para aumentar 
sua capilaridade e chegar 
aos mais diversos públicos. 
“Com o desemprego em 

11,6% e a taxa de informali-
dade crescendo, sendo 38,6 
milhões de trabalhadores 
informais no país, há muitas 
pessoas precisando de uma 
fonte de renda, extra ou 
não, e esse cenário conversa 
diretamente com as empre-
sas que querem manter a 
atividade e a margem de 
lucro”, destaca a presiden-
te executiva da Associação 
Brasileira de Empresas de 
Vendas Diretas (ABEVD), 
Adriana Colloca. 

“O sonho de empreender 
está entre os quatro maiores 

Sessenta empresas já foram abertas 
no primeiro mês do Inova Simples

Cerca de 60 empresas voltadas à inovação, como as 
startups, foram abertas em pouco mais de um mês de 
funcionamento do Inova Simples. Acessível por meio 
do site (https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/
inova-simples), a nova solução tecnológica simplifica a 
abertura de negócios, com atendimento centralizado em 
uma única plataforma disponível pela internet. 

A iniciativa dispensa a presença do empreendedor 
em cartórios e juntas comerciais. O número do CNPJ 
é concedido imediatamente após o pedido, com o em-
preendedor podendo começar as atividades no mesmo 
dia. Disponível na Rede Nacional para a Simplificação 
do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 
(Redesim), o Inova Simples está disponível para em-
preendedores que comprovem o caráter inovador da 
atividade. 

As empresas que se inscreverem pelo sistema poderão 
comercializar os produtos e serviços em caráter expe-
rimental, antes de fazer o registro na Junta Comercial. 
Para se inscrever, basta a empresa preencher uma au-
todeclaração de enquadramento em atividade de baixo 
risco e de comprometimento com a legislação local. 

O negócio poderá funcionar sem licenças e alvarás, 
enquanto o registro definitivo não sai. Uma empresa já 
constituída, com registro e CNPJ, não pode inscrever-se 
no Inova Simples. Outros benefícios do Inova Simples 
são a prioridade na análise de pedidos de marcas e de 
patentes pelo Inpi e compartilhamento de informações 
com o Redesim, que reúne sistemas informatizados 
para a legalização de empresas da União, dos estados 
e dos municípios. 

As empresas precisam comprovar que fornecem pro-
dutos, serviços ou tecnologias inovadoras, que gerem 
resultados de curto prazo, capazes de substituir bens 
e serviços disponíveis no mercado. O Inova Simples 
permite que o empreendedor use a assinatura eletrôni-
ca do Portal Gov.br, acessível em 24 juntas comerciais 
do país. Essa tecnologia permite ao cidadão assinar 
documentos eletronicamente, sem reconhecimento de 
firma ou aquisição de certificado digital, na interação 
com órgãos públicos. 

Além de conceder o número do CNPJ de forma rápida, 
o Inova Simples permite o compartilhamento de infor-
mações com os integrantes da Redesim. Ele também 
dispensa o uso de certificado digital, e o empreendedor 
pode utilizar a assinatura eletrônica do Gov.br (ABr).
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Benefícios corporativos se tornam diferencial na busca por emprego
tes para os colaboradores: 
92% deles os classificam 
como primordiais e 29% os 
consideram decisivos para a 
escolha de uma vaga.

Estabelecer uma boa ges-
tão consequentemente gera 
uma maior produtividade e 
melhores resultados. Uma 
pesquisa realizada pela 
Social Market Foundation, 
intitulada Happiness and 
Productivity, publicada 
em 2015, aponta que co-
laboradores que recebem 
benefícios apresentam uma 
performance 20% superior 
na execução de suas tarefas. 

Alguns exemplos comuns 
e obrigatórios para profis-
sionais que trabalham com 
carteira assinada têm direito 
a benefícios garantidos pela 
CLT, são eles: vale-refeição, 
FGTS, férias, vale transpor-
te, 13º salário, entre outros. 
É importante definir o que 
os profissionais procuram, 
antes de implementar novas 
ofertas. As empresas podem 
complementar outros bene-

mais confiança para serem 
bem-sucedidos e realizarem 
a indicação da empresa para 
colegas, amigos e familiares. 

Para que haja satisfação 
total entre os colaboradores 
é importante realizar uma 
pesquisa com o perfil dos 
mesmos e valorizá-los de 
acordo com as suas priori-
dades e futuro profissional. 
Caso a sua empresa seja 
voltada para profissionais da 
área de tecnologia, por que 
não oferecer um ambiente 
de trabalho descontraído 
que estimule a criatividade? 
São opções que melhoram a 
qualidade de vida do colabo-
rador, consequentemente 
deixando-o confortável e 
mais disposto ao trabalho. 

E que tal deixar o ambien-
te menos estressante com 
aulas de yoga e práticas 
relaxantes ou até mesmo 
um espaço para os animais 
de estimação? São soluções 
que certamente tornarão o 
ambiente mais harmonioso 
e acolhedor. Priorizar diver-

sos benefícios e vantagens 
é uma estratégia essencial e 
um grande diferencial para 
que a sua empresa alcance 
mais resultados, como: 
aumento da produtividade, 
criatividade, motivação para 
os colaboradores, cuidados 
com a saúde e bem estar, 
criação de ambiente de 
trabalho mais agradável e 
muito mais. 

Os benefícios aproximam 
mais o colaborador dos valo-
res e princípios da empresa, 
alinhando-os à identidade 
organizacional e ao sucesso 
da empresa. Não se esqueça 
que os colaboradores são os 
maiores responsáveis pelas 
atividades operacionais 
de uma empresa. Por essa 
razão, proporcionar um 
ambiente de trabalho ade-
quado ao profissional gera 
resultados consolidados e 
um equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal. 

(*) - É Co-fundador e Presidente 
LATAM da Busup, empresa 

tecnológica de gestão de fretamento 
de ônibus para empresas.

fícios para os profissionais, 
como auxílio creche, aca-
demia, bolsas de estudos, 
vale presentes, home office, 
horários flexíveis, participa-
ção dos lucros, day off, pet 
friendly, massagem laboral, 
entre outros. 

Algumas das razões mais 
frequentes para a insatis-
fação do colaborador estão 
relacionadas à política da 
empresa, salários, estabili-

dade no emprego, status, 
condições de trabalho, re-
lações interpessoais e prin-
cipalmente os benefícios. 

Segundo um estudo reali-
zado pela MetLife, fornece-
dores globais de programas 
de benefícios, oferecer 
vantagens ajuda as em-
presas a engajarem mais 
seus colaboradores. Assim 
os profissionais se sentem 
bem, o que acaba gerando 
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