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Tal avanço significa promover a
suatransformaçãoeminstrumentoes-
tratégico paraa viabilizaçãodasmetas
dodesenvolvimento.Conformeobser-
vaorelatório,aAméricaLatinaeoCa-
ribe deram grandes passos, nos últi-
mosanos,nosentidodeaumentaraar-
recadação. Entretanto, são inadiáveis
reformas fiscais e tributárias para re-
duzir a desigualdade de renda, marca
persistente nos países da região, con-
ter a evasão, estimular a produtivida-
de, fortalecer os investimentos públi-
cos e preservar os recursos naturais.

Num olhar mais focado na realida-
debrasileira,éinevitávelatribuirparce-
laexpressivadoengessamentodaeco-
nomiaaonossoanacrônicosistematri-
butário,comcercade60impostoseta-
xas,cobradosportrêsinstânciasgover-
namentais (União, estados e municí-
pios), muito oneroso para a sociedade
e os meios de produção, burocrático e
contumaz gerador de pendengas judi-
ciais. É notável que, apesar dele, tivés-
semos sucesso, nos últimos dez anos,
no aumento de renda de contingente
populacional expressivo e no resgate
social de 22 milhões de pessoas que vi-
viam abaixo da linha da miséria, hoje
incluídas nos benefícios do consumo.

Maisheroicoaindaétermosenfren-
tado relativamente bem, na compa-

ração com a grande maioria das na-
ções, a grave crise econômica mun-
dial, pagando aos cofres públicos
mais de 36% do PIB. Contudo, chega-
mos ao limite de nossa criativa e sem-
pre surpreendente brasilidade, virtu-
de capaz de mover montanhas e pro-
duzir chuvas no deserto.

É chegado o momento de refor-
mar o sistema tributário, incluindo
seus princípios contidos na Consti-
tuição, que, aos 25 anos desde a pro-
mulgação em 5 de outubro de 1988,
encontram-se em descompasso
com a realidade do Século XXI. Con-
forme recomenda o trabalho do BID,
não basta arrecadar, pois a tributa-
ção deve ser um instrumento de pro-
gresso e investimentos economica-
mente viáveis, ecologicamente cor-
retos e socialmente justos.

Essa é uma tarefa essencial para o
Brasil, a ser feita acima de quaisquer
interesses político-partidários, a co-
meçar por uma nova distribuição do
bolo tributário de modo mais condi-
zente com as atribuições da União,
estados e municípios. Tal equação
não pode seguir desequilibrada e o
setor público deve arrecadar exata-
mente o que precisa para cumprir os
seus deveres perante a população.

Chegando-se à conclusão de que é
impossível reduzir a carga tributária,
que os impostos, então, sejam aplica-
dos de modo mais eficaz quanto aos
anseios de estímulo ao empreendedo-
rismo,criaçãode empregos,distribui-
çãoderenda,multiplicaçãode empre-
sas e atendimento às prioridades so-
ciais. Também é necessário desburo-
cratizar a arrecadação. Com essasme-
didas,reduziríamosa evasãoe atende-
ríamos com mais eficácia ao pressu-
posto da tributação como ferramenta
estratégica de desenvolvimento.

ANTONINHOMARMOTREVISAN
Presidente da Trevisan Escola de Negócios e

membro do CDES (Conselho de Desenvolvimento

Econômico e Social da Presidência da República)

MICHELPIESTUN
CEO do Groupon Brasil

Além de ampliar o leque de atua-
ção, elas têm investido fortemente em
tecnologia e inovação para manter a
longevidadeeocrescimentosustentá-
vel dos negócios. De acordo com um
estudo feito pela Oxford Economics,
com mais de 2,1 mil executivos de 21
países (incluindo o Brasil), dois terços
dos entrevistados acreditam que esses
dois itens têm funcionado como um
importante diferencial competitivo.
Nesse sentido, os investimentos feitos
por elas estão focados, principalmen-
te, em softwares de gestão empresa-
rial,análisededados,mobilidade,mí-
dias sociais e computação em nuvem.

Alinhado ao objetivo de conquistar
um crescimento sustentável e de po-
tencializarseupoderdefogo,aspeque-
nas e micro empresas também estão
firmando cada vez mais parcerias es-
tratégicascomplataformasdee-com-
merce. A solução é extremamente efi-
ciente pois, além de servir como vitri-
ne para a marca, possibilita que a em-
presadepequenoporteganhemaisro-
bustez para competir de igual para
igual com grandes empresas. E o valor
pago pelo anunciante é definido pelo
resultado da ação, como é o caso dos
social ads no Facebook e em adwords
noGoogle.OGrouponentraaquitam-
bémcomoumamídiapor performan-

ce,masqueextrapola odigital. Elepo-
de levar o internauta para um ponto
de venda, mas sempre recebe apenas
em cima de vendas realizadas.

Com métricas bem definidas, que
incluem desde a delimitação do públi-
co a ser atingido, até a definição de pa-
râmetros para a avaliação dos resulta-
dos de uma campanha, as plataformas
deecommerceatuamcomoumaferra-
menta eficaz de marketing, um canal
paradarvisibilidadeaospequenosemi-
crosempreendedores.Anosatrás,ape-
nasasgrandesmarcaseramcapazesde
garantir esse tipo de exposição por
meio de investimentos gigantescos em
propaganda, ainda que sem a garantia
alguma de que o público certo estava
sendo atingido. Segundo o Ibope Me-
dia, o Brasil é o quinto país no mundo
em usuários de Internet. No primeiro
trimestre, 102,3 milhões de pessoas ti-
veram acesso a esse meio; crescimento
de 12,9% em relação ao mesmo perío-
dodoanopassado.Aindaháumpoten-
cial gigantesco - e inexplorado - de
crescimento para os próximos anos.
Sendo assim, se hoje as plataformas de
e-commerce já são utilizadas forte-
mente pelas pequenas e micro empre-
sas, a tendência é que isso se consolide
ainda mais para os próximos anos.

Dentrodessecontexto,háoutrote-
ma que deve gerar um vasto campo de
novas oportunidades para as PMEs: a
mobilidade.Maisdoquenunca,aspla-
taformasdee-commerceestãoolhan-
do com muita atenção para essa ques-
tão e investindo nesse sentido. Sendo
assim,éimportantequeasPMEsapro-
veitemessacaronaeexploremmaises-
sa vertente. Estar atento a esse cenário
eaessastendênciaséfundamentalpa-
ra alavancar os negócios, se diferen-
ciar da concorrência e consolidar sua
marca entre os consumidores.

Uma estratégia tributária
para o desenvolvimento

E-commerce viabiliza a
expansão da pequena empresa

A convite do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio
Vargas de São Paulo e do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), participei como debatedor, em 28 de outubro,
do Colóquio Internacional “Tributação e Desenvolvimento na
América Latina”. As discussões tiveram como base o primoro-
so estudo “Não basta arrecadar: A tributação como instrumen-
to do desenvolvimento”. Produzido pelo BID, o trabalho mos-
tra ser necessárioquebrar oantigoparadigmados impostos co-
mo fontes de dinheiro para pagar as contas dos governos.

O papel das pequenas e microempresas tem sido decisivo pa-
ra o desenvolvimento da economia brasileira. Dados recen-
tes do Sebrae apontam que são mais de 7,4 milhões de mi-
croempreendedores, o equivalente a 99% das companhias
instaladas no país. Esse importante setor emprega atualmen-
te cerca de 60% das pessoas economicamente ativas e gera
15 milhões de carteiras assinadas — números extremamente
expressivos para a economia local. Muitas dessas empresas
estão se reinventando para manter a competitividade.

É chegado o momento
de reformar o sistema
tributário, incluindo seus
princípios contidos na
Constituição, que, aos
25 anos, encontram-se
em descompasso com a
realidade do Século XXI

Mais do que nunca,
as plataformas de
e-commerce olham
com atenção para a
questão da mobilidade.
Assim, é importante
que as PMEs explorem
mais essa vertente
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 nov. 2013, Mundo, p. 31.
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