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Isenção do IR por 
doenças graves: 

nova decisão do STJ 

A isenção do IRPF 
para qualquer das 16 
doenças categorizadas 
como graves em nossa 
legislação, é um 
benefício assegurado 
a aposentados e 
pensionistas desde 
1988 

Sua aprovação, con-
tudo, nem sempre é 
um processo simples 

– dificultado por certas 
burocracias e exigências pe-
rante as fontes pagadoras. 
Mas, em uma nova decisão 
proferida pelo STJ, esse 
cenário pode estar prestes 
a mudar. Os procedimentos 
necessários para a aquisição 
deste direito eram extensos. 

Dentre eles, a apresenta-
ção de um laudo assinado 
por um médico pertencente 
à rede de saúde pública na-
cional era um dos maiores 
empecilhos – no qual o es-
pecialista deveria constatar, 
dentre tantas informações, 
a descrição da doença exis-
tente e seu grau (curado 
ou não).

Entre as 16 doenças lista-
das, estão: AIDS; Alienação 
Mental; Cardiopatia Grave; 
Cegueira; Contaminação 
por Radiação; Doença de 
Paget; Doença de Parkin-
son; Esclerose Múltipla; 
Espondiloartrose Anqui-
losante; Fibrose Cística; 
Hanseníase; Nefropatia 
Grave; Hepatopatia Grave; 
Neoplasia Maligna; Paralisia 
Irreversível e Incapacitante 
e Tuberculose Ativa.

Para aqueles que ainda 
estavam em tratamento, a 
isenção do imposto de ren-
da era aprovada com mais 
facilidade. Mas, aqueles que 
já tinham se curado, enfren-
tavam enormes empecilhos 
nesta concessão, justifica-
dos pelas fontes pagadoras 
a não contemporaneidade 
da condição. Ou seja, a falta 
de sintomas, para alguns re-
guladores, era justificativa 
suficiente para que o pedido 
fosse indeferido.

Em meio a crescentes 
questionamentos e recur-
sos no judiciário, um novo 
entendimento foi proferido 
recentemente pelo STJ, 
compreendendo que mes-
mo para os não mais por-
tadores das 16 doenças lis-
tadas, a isenção do IR é um 
benefício obrigatório de ser 
concedido, na tentativa de 
abrandar o impacto da carga 
tributária sobre a renda ne-
cessária à sua subsistência 
e, ainda, sobre os custos 

inerentes ao tratamento de 
uma doença, em prol de uma 
melhor condição de vida.

Segundo dados divulga-
dos pela Receita, a arreca-
dação feita em 2021 atingiu 
seu recorde, totalizando 
cerca de R$ 1,87 bilhão. 
Diante de quantias cada vez 
maiores, é fundamental que 
portadores ou já curados 
de algumas das doenças 
enquadradas como graves 
por nossa legislação, bus-
quem imediatamente seu 
direito de isenção desses 
valores e, acima de tudo, de 
restituição do que já foi pago 
desde o início dos sintomas.

Para evitar, ao máximo, 
qualquer motivo que dificul-
te tal concessão, é essencial 
adquirir um laudo médico 
completo sobre o problema 
de saúde enfrentado – assi-
nado, sempre, por um médi-
co do serviço público oficial. 
O documento deve ser o 
mais detalhado possível, 
expressando claramente 
a doença acometida, seu 
estágio e tratamento obtido. 
Mesmo já curado, a com-
provação via estes dados 
é imprescindível para que 
qualquer fonte pagadora 
não tenha argumentos con-
traditórios para negativar a 
solicitação feita.

Em algumas situações, é 
comum que certos contri-
buintes sejam obrigados a 
passar por uma perícia mé-
dica, como ação de análise 
do estado da doença e sua 
geração de incapacidade 
para determinadas ativi-
dades. Caso solicitados a 
essa consulta, é importante 
ressaltar a proibição de sua 
contestação para fins de 
isenção, uma vez que a pró-
pria decisão do STJ deixa 
clara a não obrigatoriedade 
dos sintomas atualmente 
para a concessão deste 
benefício.

Muitas compreensões 
indevidas e questionamen-
tos ainda podem ocorrer 
com grande frequência por 
aqueles que buscarem este 
direito. Por isso, contar com 
o apoio de uma empresa 
especializada nesta área é 
a ação ideal para que esse 
processo seja conduzido 
com máxima assertividade. 

Afinal, sua expertise e 
conhecimentos farão toda 
a diferença na confiança 
de entrega de todos os 
documentos exigidos pelos 
órgãos para a conquista 
da isenção do imposto de 
renda.

(*) - É sócio da Restituição IR, 
empresa especializada em restituição 

de imposto de renda (https://
restituicaoir.com.br/).
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O mercado de soluções focadas 
na arquitetura de Data Fabric, 
conhecido por aqui como malha 
de dados, crescerá de R$ 8.09 
bilhões para R$ 33.554 bilhões, 
na cotação atual, em 2029, apre-
sentando uma taxa de 22,3% a 
cada ano. 

Este é o resultado do último 
estudo da Fortune Business 
Insights, que indica ainda que 
a América do Norte domina a 
participação nesse mercado com 
um considerável volume de ne-
gócios: o equivalente a R$ 2.274 
bilhões em 2021, especialmente 
devido à presença de muitos 
fornecedores na região.

No Brasil, a tomada de decisões 
de diversas grandes empresas 
aponta que os caminhos da digi-
talização nos processos produti-
vos – e sua consequente geração 

de grande volume de dados – têm 
se apoiado nas definições de me-
lhores estratégias, uma vez que a 
partir da leitura de metadados é 
possível entender a utilidade de 
cada dado dentro dessa cadeia.

Isso porque, na prática, exis-
tem dois métodos de integração 
em uma malha de dados: um que 
é físico, quando as informações 
são mantidas no ponto de destino 
para o qual são transferidos, e 
outro que se dá por meio do Data 
Fabric “lógico”. Neste último, a 
integração ocorre por meio de 
uma camada de software, onde 
acontece uma integração lógica 
de dados, também conhecida 
por virtualização de dados. A 
redução de tempo chega a 65% 
em integração, 67% em geren-
ciamento e até 87% em entrega.

Normalmente, no mundo cor-
porativo, os dados são díspares 
e residem em silos que precisam 

ser integrados para diferentes 
finalidades de negócios. E, por 
isso mesmo, a arquitetura Data 
Fabric Virtual torna a solução 
de integração e gerenciamen-
to de dados mais conveniente 
e acessível para a tomada de 
decisões. Quando se recorre a 
uma malha “lógica” de dados, os 
custos associados à movimenta-
ção e armazenamento de dados 
para atender a uma necessidade 
específica são significativamente 
reduzidos. 

Isso é possível, pois o acesso 
a todas as informações ocorre 
de forma virtualizada, a partir 
de um único ponto. Dessa for-
ma, é possível obter uma visão 
centralizada dos dados da em-
presa para tomar as decisões 
de negócios corretas. Melhor 
ainda. O tempo de roll out da 
solução é muito menor. Ao in-
vés de muitos meses, estamos 

falando de poucas semanas. Mas 
não é só. O Logical Data Fabric 
também ajuda a governança, 
aumentando a segurança, uma 
vez que essa arquitetura prevê 
um único ponto de acesso e 
controle sobre tudo. 

A partir desse ponto, a em-
presa passa a saber exatamente 
quem acessa quais dados em 
um determinado período. O 
histórico de acessos é simples 
de ser obtido. 

Da mesma forma, essa arquite-
tura permite a entrega de infor-
mações em tempo real, para que, 
além de consolidar o histórico, os 
usuários também tenham acesso 
aos dados sempre atualizados. 
Essa forma de Data Fabric Ló-
gico - baseada na virtualização 
de dados - estimula o conceito 
de propriedade e administração 
de informação, o que gera maior 
responsabilidade no que é aces-

sado dentro da empresa.
Do ponto de vista tecnológico, 

é imperativo que as empresas te-
nham uma arquitetura de dados 
flexível que forneça uma visão 
consolidada de todos os dados 
de negócios por meio de uma 
camada lógica. Isso foi crucial 
especialmente durante a pan-
demia, quando muitas empresas 
perceberam que sua arquitetura 
de dados não era assim tão fle-
xível quanto ela o seria, caso se 
desse via virtualização de dados.

Moral da história? Com um 
Data Fabric lógico, as organi-
zações podem, enfim, ter uma 
abordagem mais rápida para 
consolidar seus dados, bem como 
suas entregas, permitindo que 
sejam mais autossuficientes. É 
o sonho de boa parte dos CIOs 
e CTOs.

(*) - É Diretor de Vendas da Denodo no Brasil 
(https://www.denodo.com/).

Data Fabric apresenta taxa de crescimento anual de 22%

O Facebook ainda é a plataforma de mídia social mais 
utilizada, seguida por Instagram, Pinterest, TikTok e 
Snapchat. Contudo, o TikTok já é a principal influência 
de publicidade nas mídias sociais para os Millennials 
(75%) e a Geração Z (64%), com o Snapchat ocupando 
a segunda posição. 

Além disso, entre 50% e 60% dos consumidores fazem 
compras às vezes, frequentemente ou sempre a partir de 
recomendações publicitárias ou em plataformas de mídias 
sociais. Eles também pesquisam sites das empresas, avalia-
ções de produtos e confiam no boca a boca, bem como em 
recomendações e reviews feitos por outros consumidores. 

Essas são algumas das conclusões da pesquisa “Tomada 
de pulso do consumidor” (Consumer pulse survey, em 
inglês), conduzida pela KPMG com 1.000 respondentes 
para avaliar o impacto das redes sociais em consumidores 
dos Estados Unidos. 

“Em um mundo cada vez mais complexo, globalizado e 
digitalizado, as mídias sociais e a tecnologia em constante 
evolução seguem transformando para sempre o mercado 
de consumo. As mudanças, sem precedentes na história 
do setor, estão sendo estruturais, e as empresas precisam 
estar preparadas para esse cenário desafiador. 

Não apenas as operações precisam mudar, mas os 
modelos de negócios devem ser atualizados. Aqueles 
que não enfrentarem essa situação perderão espaço ou 
desaparecerão. Contudo, quem for ágil, com foco estra-
tégico e assertivo ganhará mercado e poderá liderar essa 
transformação”, afirma Fernando Gambôa, sócio-líder de 
Consumo e Varejo da KPMG no Brasil e na América do Sul.

A pesquisa destacou também que consumidores da 
Geração Z, Millennials e Geração X são os mais susce-
tíveis de se envolverem regularmente com múltiplas 
plataformas de comunicação social na comparação com 
Baby Boomers. Outro dado é que os Millennials parecem 
ser os mais propensos a fazer compras diretamente em 
plataformas de mídias sociais. O conteúdo evidenciou 

As mudanças estão sendo estruturais e as empresas precisam 
estar preparadas para esse cenário desafiador.

Segundo os dados do 
IBGE, nos primeiros 
quatro meses de 2022 

tivemos um total de 541 mil 
empresas fechando as suas 
portas.

Outro dado importante, 
que necessita atenção, é 
que boa parte das empresas 
abertas no Brasil conseguem 
sobreviver por apenas cinco 
anos em atividade. Segundo 
Juliana Biolchi, diretora 
geral de um dos primeiros 
escritórios do país a se es-
pecializar em recuperações 
extrajudiciais, afirma que é 
necessário ter atenção no 
planejamento para se tor-
nar parte da estatística de 
empresas que fecham suas 
portas. 

“Por mais que a empre-
sa tenha se consolidado 
no mercado, é importante 
estar atento a fatores inter-
nos e externos que podem 
contribuir para o declínio 
das empresas”, afirma a 
executiva. Esse cenário se 
amplia ainda mais em um 
período de pós-pandemia, 
onde ainda é necessário se 
reestruturar. Mas como as 
empresas podem se adaptar 

Como as empresas podem se adaptar à nova realidade do 
mercado no pós-pandemia?

Como fortalecer a sua empresa em 
um período de mudança econômica
No período pós-pandemia nós observamos um reaquecimento econômico no Brasil. Porém, ainda não 
superamos o marco de fechamento de empresas em curto prazo

existir um efeito de bola 
de neve, onde algo que 
poderia parecer simples 
se torna um problema 
muito mais sério para as 
empresas.

 3) Compliance - No 
âmbito empresarial, é 
necessário fazer cum-
prir as normas, sejam 
externas ou internas. 
Apenas com diretrizes 
bem estabelecidas, 
planejamento e ética, 
é possível transformar 
a realidade da sua em-
presa. Em suma, a dica 
é sempre ter a consci-
ência e o respeito às 
normas estabelecidas 
para que o trabalho 
empresarial possa ser 
feito da melhor manei-
ra possível.

4) Planejamento e res-
ponsabilidade - O 
planejamento em cur-
to, médio e longo prazo 
são essenciais para 
as empresas. Além 
disso, é importante 
ter responsabilidade 
fiscal. - Fonte e mais 
informações: (https://
www.biolchi.com.br/).

à nova realidade do mercado 
no pós-pandemia? Pensando 
nisso, Juliana dá algumas 
dicas para as empresas que 
passam por dificuldades.
 1) Entenda as mu-

danças do merca-
do - Compreender as 
transformações tecno-
lógicas e entender a 
evolução do mercado 
é algo essencial para 
a consolidação das 
empresas no período 
da pandemia. 

  Juliana afirma que o 
sucesso, muitas ve-

zes, gera excesso de 
confiança, o que é 
muito perigoso. Um 
líder equivocado pode 
levar seu negócio para 
a ruína praticamente 
sozinho, e, com a rapi-
dez da roda da história 
na atualidade, em um 
curto espaço de tempo.

 2) Estratégias bem defi-
nidas - Muitas empresas 
acabam não enfrentan-
do os seus problemas, 
por mais simples que 
eles se apresentem. 
Isso faz com que possa 
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Mídias sociais e metaverso 
transformam o mercado de consumo

ainda que os consumidores estão entrando no metaverso. 
Quase dois em cada três respondentes estão ao menos 

um pouco familiarizados com essa realidade. Menos da 
metade (40%) dos pais que responderam à pesquisa 
adquiriram um dispositivo de realidade virtual para os 
filhos. Para quase 50%, o metaverso pode fornecer um 
fórum para interagir com amigos de forma tão importan-
te quanto pessoalmente. E mais de 40% concordam que 
estar com amigos no metaverso é uma maneira autêntica 
de interação.

A pesquisa “Tomada de pulso do consumidor”, da KPMG, 
explora temas emergentes importantes relacionados ao 
comportamento do consumidor, padrões de compra e 
economia. Foram entrevistados 1.000 consumidores dos 
Estados Unidos, representando todas as demografias, 
com perguntas oportunas sobre as próximas compras 
e condições econômicas. O conteúdo está disponível 
na íntegra no link: (https://home.kpmg/br/pt/home/
insights/2022/06/habitos-renovados-transformam-setor-
consumo-varejo.html).
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