
Os desafios 
tributários na nova 
economia digital

Ao analisar o 
cenário tributário 
brasileiro, é quase 
redundante salientar 
a complexidade fiscal 
já tão característica 
do país

Não só pelo alto vo-
lume de obrigações 
– são mais de 90 

tributos e 150 arquivos 
digitais que variam nos 
âmbitos federal, estadual e 
municipal –, mas, principal-
mente, pela subjetividade 
e dificuldade na interpre-
tação da legislação. 

Prova disso é a quanti-
dade de processos levados 
à Justiça para solucionar 
entraves fiscais.

Segundo informações 
disponibilizadas pelo STF, 
dos 20.956 processos au-
tuados de janeiro a maio 
deste ano, 2.203 (ou 10,5%) 
referiam-se à área de Di-
reito Tributário, que fica 
atrás, apenas, das áreas 
de Direito Administrativo 
e Direito Processual Penal. 
E diante do advento de 
novos serviços, produtos e 
da multicanalidade advinda 
da Era Digital, não é de se 
espantar que a economia 
digital no Brasil venha 
acompanhada de grande 
insegurança jurídica e 
fiscal, com consequên-
cias tanto para o mercado 
tecnológico como para os 
consumidores. 

Recente discussão sobre 
a tributação de softwares, 
com entendimentos di-
vergentes entre estados e 
municípios, inclusive é um 
exemplo disso. Enquanto 
os Estados entendiam que 
o software não customizado 
deveria ser considerado 
uma mercadoria, os mu-
nicípios entendiam que 
os softwares são fruto de 
prestação de serviço, inde-
pendente da customização 
a usuários.

Para não precisar tribu-
tar duas vezes o mesmo 
produto, as empresas de 
tecnologia acabavam por 
optar pelo recolhimento ou 
do ICMS, ou ISS conforme 

análise particular, contan-
do, na maioria das vezes, 
com a ajuda de assessorias 
tributárias para tal decisão. 
O que, obviamente, gerou 
inúmeros casos de autua-
ções nas diferentes esferas.

A discussão só teve fim 
em fevereiro do ano passa-
do, quando o STF concluiu 
o julgamento das ADIs 
(Ações Diretas de Inconsti-
tucionalidades), definindo 
que, o consumidor está ad-
quirindo apenas o direito de 
uso e não a titularidade do 
software, de modo ele não 
poderia ser considerado 
uma mercadoria, e sim um 
serviço (seja ele personali-
zado ou padronizado). Ou 
seja: um serviço sujeito ao 
ISS, afastando a possibili-
dade de cobrança do ICMS.

Porém, ao considerar a 
rapidez da evolução digital 
– com ascensão dos bens in-
tangíveis e do surgimento e/
ou integração de múltiplas 
modalidades de comercia-
lização, como varejo físico, 
televendas, e-commerce, 
marketplace, WhatsApp e, 
agora, até metaverso –, fato 
é que a complexidade da 
legislação fiscal, pelo menos 
a um curto prazo, só tende 
a se intensificar. 

E isso independent de 
uma otimista aprovação 
da Reforma Tributária, que 
caminha a passos lentos no 
Congresso desde 2020. Afi-
nal, vale reforçar que seja 
qual for a proposta de Re-
forma Tributária aprovada 
no Congresso e sancionada 
pelo Governo, haverá pra-
zos extensos de transição. 
Isto é, possíveis anos de 
paralelismo tributário, du-
rante os quais as empresas 
terão que conviver com as 
novas determinações, sem 
deixar de cumprir com as 
obrigações atuais. 

Portanto, se o cenário 
tributário de hoje já é 
complexo, a tendência – ao 
contrário do que imagina-
mos da Era Digital - é se 
complicar ainda mais, antes 
de realmente melhorar.

 
(*) - É advogado tributarista e Tax 

Director da Sovos Brasil.

Giuliano Gioia (*)

dual Alberto Löfgren – Horto Florestal: o café da manhã no Palácio 
do Horto. A ação acontece em parceria com o restaurante O Velhão, 
tradicional restaurante da região localizado na Serra da Cantareira. 
Disponível aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h, os vi-
sitantes poderão saborear um café da manhã colonial com diversas 
opções que incluem bebidas, pães variados, bolos, dentre outros. O 
buffet é servido à vontade e o valor é de R$49,90 por pessoa (https://
urbiaparques.com.br/).

E - Tablets em Queda 
No primeiro trimestre de 2022 foram vendidos 713 mil tablets no Brasil, 
resultado 31% menor do que no mesmo período de 2021. Desse total, 
367 mil aparelhos foram para o varejo e 346 mil para o corporativo, 
representando quedas de 45% e 1%, respectivamente, na mesma 
comparação temporal. As informações fazem parte do IDC Personal 
Computing Devices Tracker, estudo realizado pela IDC Brasil, líder em 
inteligência de mercado, serviços de consultoria e conferências com as 
indústrias de TI e Telecomunicações. O preço médio dos tablets – que 
gira em torno de R$ 1 mil – ficou cerca de 10% maior, enquanto a receita 
caiu 23% ano a ano. Nos primeiros três meses de 2022, esse resultado 
foi de R$ 736 milhões.

F - Melhoria Contínua
Startups do Brasil podem se inscrever no ON Sebrae: Inovação Aberta. Os 
desafios propostos pelo edital são nas áreas de processo de contratações 
e relacionamento; dados para aumento da competitividade; experiên-
cia do usuário; e jornada de talentos. A intenção é atrair interessados, 
startups em estágio de comercialização, para o desenvolvimento de 
provas de conceito para a resolução de desafios internos com foco na 
excelência e melhoria contínua dos resultados da instituição. Ao todo, 
serão investidos até R$ 600 mil para contemplar projetos selecionados. 
Para acessar o edital e participar do processo, basta acessar o link: (www.
sebraepr.com.br/on-inovacaoaberta/).

G - Tecnologias Exponenciais
Neste final de semana, dias 30 e 31, no Concais, na cidade de Santos, 
acontece a Expo Um Porto Para o Futuro. O evento, organizado pelo 
Instituto AmiGu, contará com diversas palestras e a presença de li-
deranças femininas e fortes nomes da área portuária e econômica. O 

A - Capacitação Tecnológica
O Instituto Atlântico está recebendo inscrições para o Academy Boot-
camp, um Programa de Capacitação Tecnológica, que utiliza recursos 
gerenciados pela Softex, criado para formar profissionais em tecnolo-
gias estratégicas para o mercado de TI. O Bootcamp é um treinamento 
intensivo para que os estudantes absorvam o conhecimento teórico de 
maneira conjunta com a prática. As aulas ocorrem de forma 100% online 
e gratuita, em sábados alternados, das 08 às 12h, de agosto a novembro. 
Capacitações em Machine Learning, Quality Assurance, Desenvolvimen-
to Fullstack, Experiência do Usuário e Ciências de Dados. Inscrições: 
(https://www.atlantico.com.br/academy-bootcamp/). 

B - Feira da Metalmecânica
Entre os dias 2 e 4 de agosto, em Serra, no Espírito Santo, acontece a 
feira MEC Show, uma das feiras de metalmecânica mais importantes 
do país. O evento vai reunir público qualificado em busca do que há de 
mais moderno em novidades, networking e negócios com fornecedores 
e indústrias. De maneira geral, esses serão os setores presentes no lo-
cal, bem como a qualidade das empresas de cada um deles: Mineração, 
Siderurgia, Celulose, Petróleo, Gás e Naval. Participação de  mais 
de 200 Marcas nacionais e internacionais, além de 13.500 Visitantes. 
Outras informações: (http://www.mecshow.com.br/).

C - Fotógrafo Internacional
O International Photography Awards, prêmio de fotografia internacional, 
está com inscrições abertas para profissionais, amadores e estudantes 
de qualquer nacionalidade em 13 diferentes gêneros da fotografia, in-
cluindo fotojornalismo, publicidade, esportes e eventos. O concurso é 
uma iniciativa da organização sem fins lucrativos Lucie Foundation, e 
vai distribuir ao todo US$ 47.500 (R$ 266 mil)  em prêmios, elegendo o 
Fotógrafo Internacional do Ano e o Revelação do Ano. Além dos prêmios 
em dinheiro os ganhadores recebem o troféu Lucie, terão os trabalhados 
exibidos na exposição global “Best of Show”, em Nova York, e as fotos 
publicadas no livro anual de fotografia da IPA. Inscrições e mais infor-
mações: (https://photoawards.com/submit/login.php).

D - Café no Palácio
A Urbia Águas Claras, gestora dos parques Horto Florestal e Floresta 
Cantareira, em São Paulo, inaugurou uma novidade no Parque Esta-

foco é trazer para a população a oportunidade de debates sobre temas 
ligados a tecnologias exponenciais, aquelas que são capazes de mudar 
a vida de milhões de pessoas por meio de sua aplicação, entre elas a 
Inteligência Artificial, 5G, robótica avançada, IOT, Blockchain e poder 
computacional. Em paralelo, acontece o Porto Hack Santos 2022, que 
objetiva criar um desafio para encontrar soluções de tecnologia e ne-
gócios para otimização dos processos do Porto de Santos. Saiba mais: 
(www.umportoparaofuturo.org.br).

H - Arbitrragem Internacional
As inscrições para o  IX Congresso CAM-CCBC de Arbitragem estão 
abertas. O evento, que traz como debate “O hoje e o amanhã da arbitra-
gem” acontece nos dias 17 e 18 de outubro e conta com a participação 
de 23 palestrantes, divididos em 5 painéis e 2 palestras magnas. Serão 
abordados os principais temas em discussão no cenário da  arbitragem 
internacional.  A palestra magna de abertura do evento será ministrada 
por Giuditta Cordero-Moss, professora do Departamento de Direito 
Privado da Universidade de Oslo.  A palestra magna de encerramento, 
por sua vez, será ministrada pelo professor Bernard Hanotiau, professor 
emérito da Universidade de Louvain, na França, sócio fundador do es-
critório de advocacia Hanotiau & Van Den Berg e membro do conselho 
consultivo do International Council for Commercial Arbitration (ICCA). 
Para saber mais sobre o evento e realizar sua inscrição, acesse: (https://
congressocamccbc.org.br/).

I - Desconto para Clientes
A Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, firmou 
uma parceria com a Extrafarma, uma das maiores redes de farmácias 
do país. A novidade vai oferecer benefícios aos clientes da Pernambu-
canas, que passam a ter acesso a descontos exclusivos nas unidades da 
rede. Os descontos, que podem chegar até 35%, estão disponíveis para 
medicamentos genéricos tarjados, medicamentos referência, similares 
e em OTCs (medicamentos isentos de prescrição médica). Os clientes 
também vão ter direito a descontos de perfumaria com itens de higiene, 
beleza e infantil.

J - Trens Metropolitanos
A Alstom, líder global em mobilidade inteligente e sustentável, iniciou 
a produção dos trens que prestarão serviço nas Linhas 8-Diamante 
e 9-Esmeralda da ViaMobilidade, em São Paulo. As primeiras caixas, 
que dão origem aos primeiros carros, já foram concluídas. Ao todo, 
36 trens de oito carros cada serão produzidos na unidade industrial 
da Alstom na cidade de Taubaté/SP. Eles fazem parte do pacote de 
melhorias e obrigações assumido pela concessionária ViaMobilida-
de, responsável pela operação e manutenção por 30 anos de ambas 
as linhas de trens metropolitanos. Cada trem terá capacidade para 
transportar até 2.500 passageiros. Saiba mais: (https://www.alstom.
com/pt/alstom-no-brasil).

www.netjen.com.br
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A escassez ou o enca-
recimento de insu-
mos afeta 22 de 25 

setores da indústria, revela 
levantamento da Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI). Há oito trimestres 
seguidos as indústrias ci-
tam a dificuldade de acesso 
a matérias-primas como o 
principal problema. 

No segundo trimestre, o 
setor mais afetado foi o das 
indústrias de impressão e 
reprodução, com 71,7% das 
empresas citando o proble-
ma. Em seguida,vêm os se-
tores de limpeza, perfuma-
ria e higiene pessoal (70%) 
e indústrias de veículos 
automotores (69,8%). Ape-
nas três segmentos da in-
dústria não mencionaram 
a falta ou os preços altos 
das matérias-primas como 
o principal problema. Entre 
as indústrias de couros e 
artefatos de couro o pro-
blema apareceu em terceiro 

A escassez não atinge apenas os fabricantes, 
mas se disseminam pela cadeia produtiva.

As taxas de juros do crédito para empresas e pes-
soas físicas subiram em abril, de acordo com dados 
divulgados ontem (27) pelo Banco Central (BC). A 
taxa média de juros para pessoas físicas e jurídicas 
subiu 0,8 ponto percentual em relação a março, para 
50,3% ao ano e 22,4% ao ano, respectivamente. O 
rotativo do cartão de crédito é a taxa mais alta para 
as pessoas físicas: subiu 4,9 pontos percentuais para 
364% ao ano, em abril. 

O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando 
paga menos que o valor integral da fatura do cartão. 
O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as 
instituições financeiras parcelam a dívida. Na moda-
lidade de parcelamento das compras pelo cartão de 
crédito, os juros chegaram a 175,1% ao ano em abril, 
com aumento de 3,4 pontos percentuais.

O cheque especial ficou com taxa média de 132,7% 
ao ano, alta de 4,9 pontos percentuais. O crédito 
consignado (com desconto em folha de pagamento) 
apresentou alta de 0,5 ponto percentual para 24,1% 
ao ano. A única modalidade pesquisada pelo BC que 
registrou queda nos juros foi o crédito pessoal. A 
taxa chegou a 87% ao ano, com redução de 1 ponto 
percentual em relação a março.

A inadimplência, considerados atrasos acima de 90 
dias para pessoas físicas, subiu 0,1 ponto percentual, 
chegando a 5%. No caso das empresas, ficou estável 
em relação a março em 1,7%. Todos os dados são do 
crédito livre, em que os bancos têm autonomia para 

Dificuldade de acesso a insumos afeta 
22 entre 25 setores da indústria

A guerra na Ucrânia e os lockdowns em regiões industriais da China estão prolongando um problema 
que começou com a pandemia, em 2020

da Covid-19, que persistiam 
desde o fim de 2020, foram 
agravados neste ano com 
a guerra entre Rússia e 
Ucrânia e os severos lock-
downs na China. Esses dois 
últimos fatores atrasaram a 
normalização das cadeias 
globais de insumos, que 
ainda não tinham se recu-
perado da pandemia. Os 
empresários acreditam que 
a situação se normalizará 
apenas em 2023.

Além dos gargalos no 
acesso a matérias-primas, a 
pesquisa da CNI revelou que 
a alta dos juros preocupa 
a indústria. 16 dos 25 dos 
setores analisados conside-
ram as recentes elevações 
da taxa Selic como um dos 
cinco principais problemas 
econômicos. A preocupação 
com a taxa de juros cresce 
há cinco semestres seguidos, 
sendo cada vez mais citada 
pelos empresários indus-
triais (ABr).

lugar, citado por 37,2% das 
empresas entrevistadas. 

Nos segmentos de móveis 
(38,7%) e de manutenção e 
reparação (45,5%), o proble-
ma ficou em segundo lugar 
na lista. Para a economista 
da CNI, Paula Verlangeiro, 
cerca de metade da produ-
ção industrial é consumida 
como insumo pela própria 

indústria. A escassez não 
atinge apenas os fabrican-
tes, mas se disseminam pela 
cadeia produtiva, atingindo 
o consumidor por meio de 
aumento de preços ou de 
queda na produção.

De acordo com a eco-
nomista, os gargalos na 
cadeia logística e produtiva 
provocados pela pandemia 

xi
ey

ul
ia

ng
_C

A
N

VA

Juros para empresas e famílias 
aumentaram em abril, diz BC

emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as 
taxas de juros cobradas dos clientes.

No caso do crédito direcionado (empréstimos com re-
gras definidas pelo governo, destinados, basicamente, 
aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao 
microcrédito), os juros para as pessoas físicas subiram 
0,2 ponto percentual para 9,7% ao ano. A taxa cobra-
da das empresas subiu 3,1 pontos percentuais para 
14,6% ao ano.  inadimplência no crédito direcionado 
ficou estável para empresas (1,1%) e pessoas físicas 
(1,5%) (ABr).
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Na modalidade de parcelamento das compras pelo cartão de 
crédito, os juros chegaram a 175,1% ao ano.


