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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 Desenvolvimento (BID), participei como debatedor, em 28 de outubro,
do Colóquio Internacional “Tributação e Desenvolvimento na
América Latina”. As discussões tiveram como base o primoroso estudo “Não basta arrecadar: A tributação como instrumento do desenvolvimento”. Produzido pelo BID, o trabalho mostra ser necessário quebrar o antigo paradigma dos impostos como fontes de dinheiro para pagar as contas dos governos.

O papel das pequenas e microempresas tem sido decisivo para o desenvolvimento da economia brasileira. Dados recentes do Sebrae apontam que são mais de 7,4 milhões de microempreendedores, o equivalente a 99% das companhias
instaladas no país. Esse importante setor emprega atualmente 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.

Num olhar mais focado na realidadebrasileira,éinevitávelatribuirparcela expressiva do engessamento da economiaao nossoanacrônicosistematributário,comcerca de 60impostos etaxas,cobradosportrêsinstânciasgovernamentais (União, estados e municípios), muito oneroso para a sociedade
e os meios de produção, burocrático e
contumaz gerador de pendengas judiciais. É notável que, apesar dele, tivéssemos sucesso, nos últimos dez anos,
no aumento de renda de contingente
populacional expressivo e no resgate
social de 22 milhões de pessoas que viviam abaixo da linha da miséria, hoje
incluídas nos benefícios do consumo.
Maisheroicoainda étermosenfrentado relativamente bem, na compa-
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ce, mas que extrapola o digital. Ele pode 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 público a ser atingido, até a definição de parâmetros para a avaliação dos resultados de uma campanha, as plataformas
deecommerceatuamcomoumaferramenta eficaz de marketing, um canal
paradarvisibilidadeaospequenosemicrosempreendedores.Anosatrás,apenas as grandes marcas eram capazes de
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 Media, o Brasil é o quinto país no mundo
em usuários de Internet. No primeiro
trimestre, 102,3 milhões de pessoas tiveram acesso a esse meio; crescimento
de 12,9% em relação ao mesmo períododoanopassado.Aindaháumpotencial gigantesco - e inexplorado - de
crescimento para os próximos anos.
Sendo assim, se hoje as plataformas de
e-commerce já são utilizadas fortemente pelas pequenas e micro empresas, a tendência é que isso se consolide
ainda mais para os próximos anos.
Dentro desse contexto, há outro tema que deve gerar um vasto campo de
novas oportunidades para as PMEs: a
mobilidade.Mais do que nunca, asplataformas de e-commerce estão olhando com muita atenção para essa questão e investindo nesse sentido. Sendo
assim, é importante que as PMEs aproveitemessa carona e exploremmaisessa vertente. Estar atento a esse cenário
e a essas tendênciasé fundamentalpara alavancar os negócios, se diferenciar da concorrência e consolidar sua
marca entre os consumidores.
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Além de ampliar o leque de atuação, elas têm investido fortemente em
tecnologia e inovação para manter a
longevidade e o crescimento sustentável 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, principalmente, em softwares de gestão empresarial, análise de dados, mobilidade, mídias sociais e computação em nuvem.
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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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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

ração com a grande maioria das nações, a grave crise econômica mundial, pagando aos cofres públicos
mais de 36% do PIB. Contudo, chegamos ao limite de nossa criativa e sempre surpreendente brasilidade, virtude capaz de mover montanhas e produzir chuvas no deserto.
É chegado o momento de reformar o sistema tributário, incluindo
seus princípios contidos na Constituição, que, aos 25 anos desde a promulgação em 5 de outubro de 1988,
encontram-se em descompasso
com a realidade do Século XXI. Conforme recomenda o trabalho do BID,
não basta arrecadar, pois a tributação deve ser um instrumento de progresso e investimentos economicamente viáveis, ecologicamente corretos e socialmente justos.
Essa é uma tarefa essencial para o
Brasil, a ser feita acima de quaisquer
interesses político-partidários, a começar por uma nova distribuição do
bolo tributário de modo mais condizente com as atribuições da União,
estados e municípios. Tal equação
não pode seguir desequilibrada e o
setor público deve arrecadar exatamente 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 aplicados de modo mais eficaz quanto aos
anseios de estímulo ao empreendedorismo, criação de empregos, distribuição de renda, multiplicação de empresas e atendimento às prioridades sociais. Também é necessário desburocratizar a arrecadação. Com essas medidas, reduziríamos a evasão e atenderíamos com mais eficácia ao pressuposto da tributação como ferramenta
estratégica de desenvolvimento.

A

Tal avanço significa promover a
suatransformação em instrumento estratégico para a viabilização das metas
do desenvolvimento. Conforme observa o relatório, a América Latina e o Caribe deram grandes passos, nos últimos anos, nosentido de aumentara arrecadação. Entretanto, são inadiáveis
reformas fiscais e tributárias para reduzir a desigualdade de renda, marca
persistente nos países da região, conter a evasão, estimular a produtividade, fortalecer os investimentos públicos e preservar os recursos naturais.
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Uma estratégia tributária
para o desenvolvimento

Alinhado ao objetivo de conquistar
um crescimento sustentável e de potencializarseupoderde fogo, aspequenas e micro empresas também estão
firmando cada vez mais parcerias estratégicas com plataformas de e-commerce. A solução é extremamente eficiente pois, além de servir como vitrine para a marca, possibilita que a empresa de pequeno porte ganhe maisrobustez 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
no Google. O Groupon entra aqui também como uma mídia por performan-

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 nov. 2013, Mundo, p. 31.
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