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Mais de dois mil profissionais que trabalhavam em startups perderam 
seus empregos neste ano, segundo um levantamento do Layoffs Brasil. 
Há poucos anos, em plena era de ouro dessas empresas, pareceria 
absurdo cogitar ondas crescentes de demissões e a consequente 
preocupação em trabalhar nestes negócios.     

Como evitar o fim da era das startups?

Não é novidade o fato de que a pandemia acelerou projetos que já 
existiam na maior parte das redes de varejo, alterando prioridades, 
adequando e acrescentando novas características àqueles projetos como 
originalmente concebidos.     

O varejo e suas faces a serem construídas e 
descontruídas

No setor logístico, ainda que as despesas variem de acordo com cada 
modelo de entrega, podemos dizer que o custo de frete tem fatores univer-
sais e que afetam, diretamente, a margem de lucro das empresas.   

Custo de frete: parâmetros importantes e 
como otimizar a logística

A população brasileira está envelhecendo. Cada vez mais, empresas 
dos mais diversos portes e segmentos estão lidando com consumidores 
mais tradicionais em sua jornada de compra.    

Como se comunicar com o cliente idoso?
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Créditos tributários: o que são  
e como recuperá-los?

O empresariado brasileiro enfrenta 
vários desafios para se manter de 
pé e alguns deles representam 
dores constantes, como a alta carga 
tributária, que, em 2021, alcançou o 
maior patamar em 12 anos, crescendo 
para o equivalente a 33,9% do PIB. 

Entretanto, um estudo feito pelo IBPT, 
revela que 95% das empresas no Brasil 

pagam mais impostos do que deveriam. 

Tudo por conta da complexa legislação 
tributária, com mais de 40 mil leis em vigor 
– algumas delas inconstitucionais e outras 
que sofrem constantes modificações.

Diante desse cenário, nem o mais efi-
ciente planejamento financeiro e fiscal 
está livre de um eventual recolhimento de 
impostos equivocado. A boa notícia é que 
os valores pagos indevidamente podem 
ser recuperados.

O que são créditos tributários? - Sob a 
ótica do contribuinte, decorre do valor pago a 
maior ou indevidamente pelas empresas em 
suas obrigações tributárias à União, estados, 
DF e municípios. Tais obrigações incluem 
impostos, taxas e contribuições, tais como 
IRPJ, CSLL, INSS, PIS, COFINS, IPI, ICMS, 
ISSQN e ainda o Simples Nacional, que re-
colhe todos os tributos em uma única guia.

Quando paga tributos a maior, de forma 
indevida ou quando sofre bitributação 
(cobrança de dois ou mais tributos dife-
rentes sobre um mesmo fato gerador), a 
empresa (ou pessoa física) pode requerer 
a devolução destes créditos tributários, 
independentemente de estar enquadrada 
em qualquer regime tributário: lucro real, 
presumido ou Simples Nacional. A única 
exceção para essa regra são os Microem-
preendedores Individuais (MEI).

Como é feita a recuperação? - A Re-
cuperação de Créditos Tributários (RCT) 

R
O

D
N

A
E 

Pr
od

uc
tio

ns
_d

e 
Pe

xe
ls

_C
A

N
VA

nasce de um processo de revisão fiscal, 
que analisa o que uma empresa recolheu 
no passado (últimos cinco anos) e detecta 
o pagamento de valores indevidos ou a 
maior. A RCT pode acontecer por duas vias:

Administrativa: Quando o recolhimento 
tributário indevido ou a maior ocorre por 
descuido ou falta de conhecimento da em-
presa, a recuperação dos créditos ocorre 
no âmbito administrativo, através das ins-
tâncias disponibilizadas pelo próprio Fisco.

Na maioria das vezes, a via administrativa 
é uma forma mais barata, rápida e práti-
ca de resolver divergências tributárias. 
Além disso, os resultados dos processos 
costumam ser coerentes com as decisões 
proferidas previamente.

Judicial: Por outro lado, existem hipóteses 
em que o recolhimento dos tributos ocorre 
estritamente como determina a legislação, 
mas existe a possibilidade de discutir a lega-
lidade ou a inconstitucionalidade da norma. 

São as chamadas teses tributárias, atra-
vés das quais as empresas ingressam com 

ações judiciais questionando a legislação 
vigente e pleiteando a interrupção da exi-
gência, bem como a recuperação de tudo 
aquilo que foi indevidamente recolhido.

Apesar de ser necessário enfrentar a bu-
rocracia dos tribunais e, por vezes, suportar 
um custo maior do processo, as recupera-
ções na esfera judicial costumam envolver 
valores muito elevados, de modo que toda 
empresa deve considerar esta estratégia.

Dicas para quem se interessa em 
recuperação tributária - Isso envolve 
algumas etapas. A mais importante delas 
diz respeito à análise fiscal e contábil da 
empresa. Atualmente, ainda é possível con-
tar com softwares especializados em RCT, 
como os da e-Auditoria, que conseguem 
identificar, com agilidade, transparência 
e eficácia, os possíveis créditos que o 
contribuinte possui.

Independentemente da opção escolhida, 
é muito importante lembrar que a RCT tem 
um prazo fatal, que é a prescrição de cinco 
anos, contados a partir da data de reco-
lhimento do tributo. Esgotado este prazo, 
a empresa perde o direito à recuperação. 

É preciso enfatizar que recuperar cré-
ditos tributários é uma forma de criar 
competitividade para as empresas, na 
medida em que é essencial para qualquer 
negócio reduzir a carga tributária, bem 
como recuperar os valores que foram 
indevidamente recolhidos.

A diminuição da carga tributária pro-
porciona alívio de caixa, melhora a gestão 
e possibilita a realização de investimentos 
para expansão do negócio. Já a recupera-
ção de créditos, injeta novos recursos nas 
empresas, que podem ser utilizados para 
regularizar passivos, investir em tecnologia, 
pessoal, infraestrutura e outras melhorias.

(Fonte: Frederico Amaral é CEO da e-Auditoria, 
empresa de tecnologia especializada em auditoria 

digital (www.e-auditoria.com.br).
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Workshops sobre práticas ágeis para  
negócios e gerenciamento de projetos

@A JBQ.Global, empresa de consultoria e transformação digital, 
organiza em agosto o Mês da Agilidade. Apresentada por cola-

boradores da JBQ.Global e focada em ensinar técnicas para organizar 
produções de modo mais rápido e eficiente, a programação do mês 
contará com dois workshops online e gratuitos para todos aqueles que 
desejam implementar práticas ágeis e eficientes na rotina de trabalho. 
O objetivo dos encontros, que acontecem nos dias 19 e 26 de agosto, 
é ensinar sobre agilidade, uma das características do trabalho da JBQ.
Global, inspirando empresas e seus colaboradores a fazer entregas 
otimizadas e com resultado (https://teams.microsoft.com/registration/
HPXJW_S1w06E9VShsEHufw,uZtVKLPd5UCMD4weuSgrug,WrAPZLr
w6kKk47vbtVEyog,jy6_7cRkDEGQtARMJ65NwQ,ynP2gBFYikmjCvBA
PJErZw,4gmfTH8OjEqBdzMnORzD9g?mode=read&tenantId=5bc9f51c-
b5f4-4ec3-84f5-54a1b041ee7f&skipauthstrap=1).    Leia a coluna 
completa na página 6
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Criança fica ao lado do Papa em audiência
Uma criança invadiu o palco da audiência geral desta quarta-feira 

(17), no Vaticano, e permaneceu ao lado do papa Francisco até o fim 
da cerimônia. Durante as saudações aos peregrinos de língua italiana, 
o menino de cerca de quatro anos de idade saiu do meio dos fiéis e se 
aproximou do líder da Igreja Católica. O Papa deu um rosário para a 
criança e o indicou como exemplo do diálogo entre pessoas de diferentes 
gerações sobre o qual havia falado durante a cerimônia. “Na audiência 
falamos sobre a relação entre idosos e jovens, isso foi corajoso e ele 
continua calmo, hein?”, disse o Pontífice. A presença da criança ao lado 
do Papa foi o segundo imprevisto que aconteceu durante a audiência 
geral de ontem (17). Um pouco antes, um guarda suíço passou mal e 
desmaiou, mas foi socorrido por alguns seguranças (ANSA).    
Leia a coluna completa na página 5
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DIFERENTEs PERCEPçõEs E NECEssIDADEs

Está chegando a hora
Um total de 28.274 candidatos 

concorrem às eleições gerais deste 
ano. No próximo dia 2 de outubro, 
um eleitorado de 156.454.011 
brasileiros está apto a eleger o 
presidente da República, 27 go-
vernadores, 27 senadores, 513 de-
putados federais, 1.035 deputados 
estaduais e 24 deputados distritais. 
Quanto ao gênero, 67% masculino 
e 33% feminino (Ag.Senado).
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