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O IBEF Campinas em
tempos de COVID-19

“

Ibefeanas” e “Ibefeanos”
Desde o dia 23 de março, Campinas entrou em quarentena como medida
para reduzir a disseminação do coronavírus.
Por este mo vo, os execu vos de ﬁnanças de nossa região passaram por
experiências nunca vividas com tamanha intensidade: o aumento e até
mesmo obrigatoriedade do home oﬃce pessoal e para suas equipes,
sen mentos que passaram a frequentar nossas mentes, de nossos
familiares e colegas de trabalho, como a ansiedade e o medo; e a
necessidade de adaptação aos novos tempos, buscando-se a melhor
comunicação e atualização via online.
Como Ins tuto, buscamos compreender a importância do proﬁssional se
manter atualizado e bem informado e atuarmos neste sen do. Por isso,
disponibilizamos em nosso site um conteúdo exclusivo online com
apresentações realizadas no ano passado, para que o associado possa
seguir realizando reﬂexões e expandindo seus conhecimentos.
Sobre isso, gostaria de ressaltar que, por mais que tenhamos o foco em
nossos associados, tomamos a decisão de liberar parte do conteúdo para o
público em geral, auxiliando os proﬁssionais neste momento di cil que
enfrentamos. Das doze apresentações, três foram disponibilizadas para
todas as pessoas que tenham interesse.
Ainda, passamos a realizar nossos eventos de forma online, a par r da
plataforma Zoom. Devo admi r que preﬁro o contato pessoal, mas temos
acompanhado uma grande par cipação, até mesmo de “Ibefeanas” e
“Ibefeanos” de todo o Brasil, o que muito tem nos honrado!
Agradeço a todos os nossos expositores deste período, nas ﬁguras dos Srs.
Airton Luiz Rohde, Fábio Fagundes e Rodrigo Prando, responsáveis por
brilhantes apresentações em nosso “7º Fórum IBEF Campinas” sobre
“Impactos e Expecta vas para o Brasil em 2020”, o primeiro fórum online
de nossa história, que é capa desta edição.
Gostaria, ainda, de agradecer a todos os nossos associados e membros de
nossa Diretoria que atuaram como mediadores. Sem vocês, os eventos não
teriam sido o sucesso que foram.
Quero poder revê-los pessoalmente e com saúde o mais rápido possível.
Mas até lá, nos vemos em nossos eventos online.
E que este editorial encontre você e sua família bem.
Com carinho, boa leitura!
Marcos Ebert
Presidente do
IBEF Campinas
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Mercado
de trabalho
em tempos de
Coronavírus
“

O povo brasileiro é reconhecido por seu
engajamento solidário. Nesse
momento, vemos não apenas
campanhas de doações, mas de
engajamento com negócios locais e
isso pode fazer a diferença no pós-crise
- Tadeu Ferreira
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“

S

e algo pode ser aﬁrmado com convicção é
que não há certezas no meio de uma crise
mundial, com as proporções experimentadas na pandemia do Coronavírus. É a primeira vez
que o mundo todo está conectado ao vivo, o que
contribui muito com a propagação das informações,
mas também com o pânico e as inseguranças.
Analisar, buscar dados responsáveis, fazer
conexões e trocar informações deve diminuir a turbulência e efeitos emocionais dessa condição. Pensando nisso, o IBEF Campinas se propôs a con nuar
realizando seus eventos nesse período e se adaptou
para a transmissão online a ﬁm de garan r a informação de forma segura aos seus associados.
A primeira live teve como tema “Mercado de
trabalho em tempos de Coronavírus” e foi realizada
entre a Vice-Presidente de Administração e Finanças do IBEF Campinas, Ana Maria Toﬀolo, e do Diretor Geral da Aprimorha – Consultoria de Carreira,
Tadeu Ferreira.
Para Ana Maria, há muitas variáveis, não só
econômicas, para serem levadas em consideração,
mas é possível dividir as perspec vas basicamente
em dois cenários: o isolamento sendo man do e o
isolamento sendo interrompido.
Em comum, ambos os cenários trazem a

MERCADO DE TRABALHO
necessidade de as empresas e proﬁssionais se reinventarem e buscarem soluções cria vas, além de ser
uma oportunidade para maior colaboração entre setores da economia, o que pode acarretar num fortalecimento da nação e do mercado interno pós-crise.
A grande diferença apontada entre os dois cenários, durante a live, foi a velocidade dos impactos,
tanto de queda quanto de ascensão. Enquanto na
manutenção do isolamento a curva do colapso da
saúde se achata, a economia se agrava. Porém, imaginando o retorno prematuro do isolamento, Ana
Maria destaca que o impacto econômico poderá ser
mais severo e por mais tempo, assim como aconteceu na Itália.
A Vice-Presidente aponta para a situação de
que 75% da mão de obra do Brasil é empregada pelas
micro e pequenas empresas, justamente aquelas
com tendência a sofrerem fortes impactos, inclusive
com maior risco de fecharem suas portas. Numa
visão o mista, Tadeu comentou que o mercado
reduziu a velocidade, mas que não vai parar efe vamente. “É um momento de se reinventar e aprender
que precisamos estar prontos para imprevistos. O
empresariado brasileiro, em geral, não trabalha com
budget e planejamento, não tem reserva de caixa e
nesse ponto os execu vos ﬁnanceiros podem ajudá-

los a melhorar”, apontou Ferreira.
Sobre o mercado de trabalho, o proﬁssional de
RH contou que sua equipe ainda capta semanalmente inúmeras vagas em todos os níveis, com um crescimento das posições temporárias. Algumas empresas, inclusive, estão realizando os processos sele vos e postergando (se necessário) o início do contrato de trabalho. “Para mantermos o mercado em
movimento, a vo e conseguirmos ter um rápido
tempo de resposta pós-crise, sugiro que as empresas
que veram condições suspendam, mas não cancelem as vagas”, recomendou.
Montadoras automo vas, por exemplo, - setor
muito impactado nesse momento -, devem fazer da
paralisação atual a antecipação do que já aconteceria no ﬁnal do ano. Outro ponto destacado por Ferreira foi o movimento comunitário em fortalecer os
pequenos negócios e que são decisivos para a
manutenção desses mercados. “O povo brasileiro é
reconhecido por seu engajamento solidário e
nesse momento vemos isso não somente com campanhas de doações, mas com campanhas de engajamento com negócios locais. Essa é uma a tude
que realmente pode fazer a diferença na retomada
pós-crise”, sugeriu.
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Tadeu Ferreira
Diretor Geral da Aprimorha
Consultoria de Carreira

A retração dos mercados internacionais é
encarada por ambos os especialistas tanto como
diﬁculdade como oportunidade. “A China optou
por um isolamento total di cil, mas 60 dias depois
já começa a retomar suas a vidades. Porém, isso
não atenua o problema, porque os países que compram da China estão entrando na crise agora.
Sendo assim, entendo que seja o momento de cada
país olhar para si e encontrar a melhor combinação
de fatores”, apostou Ana Maria.
Para Tadeu Ferreira, a valorização do mercado local deve ser impulsionada pelas grandes
empresas. “É o momento delas olharem suas cadeias de fornecedores e revisitarem os pequenos,
darem uma chance deles con nuarem faturando”.
Em termos de colocações, o especialista em carreira alerta para a insegurança do emprego de execuvos de alto escalão, uma vez que as empresas vão
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Ana Maria Toffolo
Vice-Presidente de Administração
e Finanças do IBEF Campinas

precisar muito das análises desses execu vos para
tomadas de decisão e os responsabilizarão pelas
escolhas. “Por outro lado, quem conseguir se manter empregado, ﬁzer um bom turnaround nesse
momento, que conseguir manter o negócio funcionando, que der auxílio ao mercado, vai se expor
de uma maneira posi va e estará mais forte depois
desse processo”, declarou.
A var a veia empreendedora desses execu vos é o que deve apontar a saída, segundo o especialista. Um exemplo é a maneira como alguns ecommerces estão u lizando a mão de obra de
revendedores (que estariam parados no modelo
presencial) no mercado online. “Quem con nuar
a vo, acreditando, trabalhando, buscando oportunidades, conversando com pessoas estará muito
forte no pós-crise. Seja um execu vo, uma empresa ou mesmo um desempregado”, concluiu.

Ronaldo Fonseca
Gerente da PwC Brasil

Em meio
meio àà COVID-19,
COVID-19,
Em
aumentam os
os ataques
ataques
aumentam
cibernéticos ee fraudes
fraudes
cibernéticos

Edmilson Monutti
Sócio da PwC Brasil

ARTIGO

A

rápida disseminação mundial da COVID-19 foi
acompanhada de perto por ataques ciberné cos e
fraudes. Conforme a Proofpoint, empresa de
segurança ciberné ca que monitora crimes ciberné cos
relacionados a vírus, pessoas mal-intencionadas que
geralmente se apresentam como uma organização
conﬁável (bancos, comércios) ou indivíduos (colegas de
trabalho, gerente, administrador de TI) provocaram
aumento no volume de e-mails maliciosos.
Os golpes são projetados para induzir as ví mas a
transferir dados conﬁdenciais ou recursos - pessoais ou
corpora vos. Eles também pretendem roubar credenciais
para que possam se inﬁltrar nas organizações e
comprometer sistemas de informação - especialmente os
sistemas de pagamento corpora vos – além da qualidade
dos serviços. Se bem-sucedidos, os ataques podem abrir
portas para mais fraudes.
É necessário ter muito cuidado com e-mails
fraudulentos disfarçados de anúncios do governo que
incluem logo pos e outras imagens associadas, por
exemplo, à Organização Mundial da Saúde (OMS). Os emails incluem, ainda, links para itens de interesse, como
"casos atualizados do coronavírus perto de você". As
páginas de des no desses links falsos podem parecer
legí mas, mas os sites são projetados para roubar
credenciais de e-mail.
Nesse cenário, como proteger as empresas contra
esse incremento em meio ao surto do novo coronavírus,
lembrando que os funcionários são a primeira linha de
defesa da organização? O passo inicial é: as empresas
devem proteger-se incen vando seus colaboradores a
serem cé cos em relação a e-mails de fontes
desconhecidas. A conscien zação aumentada pode ser
um an doto poderoso. Devem treinar todos os
funcionários a tomar precauções, principalmente em seus
disposi vos móveis.
Alguns exemplos de precaução: ter cuidado com emails de remetentes desconhecidos ou de pessoas
conhecidas - como o CEO ou o médico da empresa - que
normalmente não se comunicam com o colaborador; não
clicar em links ou abrir anexos desses remetentes; não
encaminhar e-mails suspeitos para colegas de trabalho;

examinar o endereço de e-mail do remetente para
garan r que seja de uma conta verdadeira (passar o
mouse sobre o link para expor os endereços da web
associados nos campos "para" e "de"); procurar
pequenas alterações de caracteres que façam com que
os endereços de e-mail apareçam visualmente precisos
(um domínio .com onde deveria estar .gov, por exemplo);
observar erros grama cais no texto do e-mail (eles
geralmente são um sinal claro de fraude); relatar e-mails
suspeitos ao departamento de TI ou segurança; instalar
ﬁltro an -phishing (formas de roubos de senhas, CPFs e
contas bancárias) aprovado pela empresa em
navegadores e e-mails; usar so ware an vírus aprovado
pela empresa para veriﬁcar anexos; nunca doar para
ins tuições de caridade por meio de links incluídos em
um e-mail - em vez disso, ir diretamente ao site da
ins tuição de caridade para doar.
Muitas vezes, essa defesa precisa ser ainda mais
fortalecida. Mesmo antes da crise da COVID-19, em um
ataque de phishing simulado pela PwC em ins tuições
ﬁnanceiras de médio a grande porte, 70% dos e-mails
de phishing foram entregues aos seus des nos e 7%
dos des natários clicaram no link malicioso.
As equipes de segurança ciberné ca das
empresas devem trabalhar com as equipes de
gerenciamento de riscos de fraude para coordenar
a vidades de detecção e resposta. Ainda mais agora,
durante essa crise de saúde pública, quando o
teletrabalho aumenta e ocorre maior vulnerabilidade
causada pelo acesso remoto aos sistemas de
computadores das organizações. A proliferação de
aplica vos baseados em nuvem facilita aos maus
atores explorar brechas nas redes.

Sobre a PwC
Na PwC, o nosso propósito é construir conﬁança na
sociedade e resolver problemas importantes. Somos um
Network de ﬁrmas presente em 157 países, com mais de
276.000 proﬁssionais dedicados à prestação de serviços
de qualidade em auditoria e asseguração, consultoria
tributária e societária, consultoria de negócios e
assessoria em transações. Saiba mais sobre a PwC e nos
diga o que é importante para sua empresa ou carreira,
visitando nosso site: www.pwc.com.
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O que
será do
amanhã

?

Do agronegócio ao
setor automotivo,
7º Fórum IBEF
Campinas lança um
olhar sobre a
retomada e o
alcance dos
impactos estruturais
da pandemia
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C

omo falar em perspec vas quando não há
precedentes? Até onde vai e por quanto
tempo serão sen dos os impactos de
uma crise que parou literalmente a economia
mundial? Essas foram algumas perguntas trazidas em discussão durante o 7º Fórum IBEF Campinas, que aconteceu em 8 de maio com o tema
“Cenários de uma pandemia. Impactos e expecta vas para o Brasil em 2020”.
Pela primeira vez realizado em ambiente
virtual, o evento contou com a par cipação de
Airton Luiz Rohde, CFO América do Sul da John
Deere, Fabio Fagundes, Global Controller da Benteler e Rodrigo Prando, professor e pesquisador
da Universidade Mackenzie.
Sendo o agronegócio um dos segmentos
apontados como o de menor prejuízo na crise da
pandemia do Coronavírus, Airton Rohde abriu o
painel de exposições com análises e ações da
John Deere, maior fabricante de equipamentos
agrícolas do mundo. Nesse segmento, a grande
ameaça a ser comba da (independente da chegada do vírus) é sempre relacionada à segurança
alimentar global, que juntamente com a seguran-

CAPA
ça sica e a prevenção de ataques ciberné cos, foi
apontada por Rohde como os maiores desaﬁos da
sociedade no an go “normal”.
Por ser considerada a vidade essencial, o agronegócio apresentou crescimento ao invés da imediata queda de outros mercados. Na categoria de
grãos e carnes, houve aumento das exportações e
recordes de produ vidade graças ao inves mento
em tecnologia. Em culturas menos mecanizadas,
como o café e a laranja, o isolamento social começa
a impactar a produção, mas contam com a vantagem
do trabalho dos safristas ser realizado a céu aberto,
o que deve contribuir para o controle do contágio
pela doença.
Rohde destacou, porém, que a situação do
agronegócio também não é homogênea. O segmento de leite e derivados começou com crescimento,
mo vado pela corrida aos mercados para estocagem de alimentos, porém, o fechamento dos restaurantes reduziu signiﬁca vamente a demanda. A
cana-de-açúcar está entre o aumento do preço do
açúcar, pela redução da produção da Índia, e a forte
queda do preço do etanol. Nem todas as usinas
estão preparadas para ﬂexibilizar a produção entre

esses dois produtos, então o segmento também
sofreu perdas.
Sobre os gêneros não-alimen cios, Rohde
comentou sobre a boa perspec va de colheita do
algodão, que a princípio conta somente com a insegurança para as safras futuras, devido ao alto
inves mento do plan o. A borracha sen u os
impactos da diminuição da capacidade de trabalho das indústrias, mas também é uma cultura que
deve apresentar recuperação mais rápida póscrise. De todas as categorias do agronegócio, com
certeza a maior impactada foi a de ﬂores e plantas
ornamentais que, com a proibição de eventos e o
fechamento de ﬂoriculturas, sen u queda de 90%
no faturamento semanal.
De uma maneira geral, o agronegócio tem se
beneﬁciado e garan do o abastecimento alimen cio, que era uma das grandes inseguranças no início da crise. Para Rohde, o Brasil terá a grande
oportunidade de se tornar o maior produtor e fornecedor de alimentos do mundo, uma vez que o
comportamento mundial deve ser mais protecionista pós-pandemia, fazendo com que cada país
retenha internamente suas riquezas.
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Da experiência da John Deere, o execu vo
destacou a importância de deﬁnirem desde o
primeiro momento qual era a prioridade da
empresa: a proteção das pessoas e de suas famílias. De acordo com ele, essa deﬁnição foi fundamental para direcionar as ações que atendessem
essas prioridades. O segundo ponto de ação se deu
pelo compromisso das pessoas e pela natureza do
negócio, que os fez manter as a vidades num
momento tão importante no país que é a fase de
colheita. “A tecnologia (novamente) nos ajudou
muito nisso. Desde o ano passado nós estávamos
implementando o que chamamos de Centro de
Suporte de Operações. Através de nossos concessionários, as máquinas estão conectadas e permitem o atendimento remoto para resolução de 90%
dos problemas”, comentou.

Airton Luiz Rohde
CFO América do Sul da John Deere

“

O Brasil terá a grande
oportunidade de se tornar o
maior produtor e fornecedor
de alimentos do mundo
- Airton Rohde

“

A cria vidade com a criação de drive-thru em
concessionárias para entrega de peças, por exemplo, também foi destacado como reﬂexo da capacidade do ser humano em buscar alterna vas. Agora,
a empresa inicia a retomada da área administra va, que estava em home oﬃce. “Estamos retornando parcialmente, tendo os cuidados de higiene,
distanciamento social, ajuste de transporte, medição da temperatura, enﬁm, todas as medidas preven vas. Nos escritórios, estamos com menos de
50% dos funcionários, principalmente pela questão
de garan r o distanciamento social”, reforçou.
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A John Deere também se envolveu em
ações de solidariedade e responsabilidade social
nas comunidades onde está inserida, que vão
desde a disponibilização de equipamentos para
higienização das cidades, doação de máscaras e
materiais de higiene até a criação de uma campanha para mo var a solidariedade entre os funcionários. “Para cada cesta básica que o funcionário
doasse, a empresa doaria uma a mais. Isso foi interessante, não pelo valor, mas principalmente pelo
sen mento de par cipação das pessoas”, celebrou. O execu vo destacou o que acredita ser o
problema social mais severo da crise, que é a questão de alimentação: “Temos muita gente que está
sem renda nenhuma, tem muita gente que precisa
ser alimentada. Temos feito um trabalho grande
em cima disso”.
Para ele, como herança da pandemia, além
da expecta va de uma profunda recessão no
mundo, teremos mudanças de hábitos, tanto
como empresas quanto como indivíduos, seja
pela transformação digital forçada que o mundo
viveu, seja pela necessidade de sermos mais solidários. O mundo não voltará a ser o mesmo.
Rohde ﬁnalizou reforçando a possível postura
protecionista dos países e a grande chance do Brasil se tornar o maior produtor e fornecedor mundial de alimentos: “E por isso é que nós entendemos
que o agro não pode parar”.

Alemanha x Brasil
Diferente do mercado do agronegócio, a
indústria automo va foi item dispensado na lista
de necessidades primordiais, levando o volume de
produção a pra camente zero no mês de abril.
Quem trouxe os dados desse segmento para o 7º
Fórum IBEF Campinas foi Fabio Fagundes, execu vo de ﬁnanças e controladoria que atua no setor
automo vo e hoje ocupa uma posição global na
Alemanha. Por lá, o cenário da pandemia é bem
a pico frente ao restante do mundo no quesito
saúde. O país demonstra uma redução drás ca
nos casos diários da doença, indicador fundamental para deﬁnir o momento de reabertura do país.

“

O volume de produção da
indústria automotiva foi a
praticamente zero no mês de abril
- Fabio Fagundes

“

Fagundes mencionou que as cidades são classiﬁcadas de acordo com o número diário de casos para
determinar se vai voltar em quarentena ou não. “O
sistema de saúde é impressionante. Existe um aplicavo online que mostra a ocupação das UTIS de hora
em hora, de cada hospital de cada cidade da Alemanha toda. Além do sistema de saúde ser universal, ou
seja, o presidente da empresa e o operador de produção vão para o mesmo hospital”, relatou.
A indústria automo va na Alemanha prevê uma
queda de 25% com relação à 2019, o que deve ser
similar ao resto do mundo na visão do execu vo.
Porém, a grande diferença apontada por ele é o
aspecto cultural, em diferentes esferas. “É um país
que passou por guerras, tem um estado presente
com cultura social democrá ca, ou seja, o estado
cuida de muita coisa”, explicou. Não é à toa que o
imposto de renda re do na fonte por lá ﬁca entre 40 a
45%. Em compensação, Fagundes disse que a ajuda
emergencial do governo alemão é de 5 mil euros,
contra os R$ 600,00 no Brasil.
Outro ponto importante mencionado por ele é
o comportamento do governo alemão junto às
empresas, já que tenta garan r que as mesmas mantenham os empregos, diferentemente dos Estados
Unidos, onde é facilitada a demissão e o acesso ao
seguro desemprego. “Ao invés de somente privilegiar
quem está empregado, maximizando o ganho salarial
e os bene cios para quem permanece na empresa, os
sindicatos na Alemanha trabalham para manter o
emprego. Aqui, a cultura mais social entende que é
melhor todo mundo ganhar menos, mas manter o
emprego de todos”, descreveu.
No quesito da ﬂexibilização das relações de
trabalho na Alemanha, Fagundes contou que as leis já
são consolidadas. A redução da carga de trabalho, por
exemplo, já existe desde a crise de 2008, o que permiu que as empresas agissem com rapidez. Além de
empregos preservados, os alemães contam com
outro aspecto importante que é a capacidade de poupar. Essa capacidade causa um menor comprome mento da renda dos indivíduos, garan ndo mais
condições para atravessar adversidades.
Dentre as ações que as empresas na Europa
estão tomando, especialmente na área ﬁnanceira, a
liquidez é a palavra do momento. A retomada parcial
da indústria automo va em maio também pode gerar
um risco de liquidez, segundo o execu vo. “As indústrias e as empresas menores precisarão colocar material na linha de montagem. Até receber isso do cliente, pode gerar uma crise de liquidez também na retomada de grande proporção”, alertou.
Segundo ele, apesar da redução de jornada e
todos os demais esforços do governo com a legislação, a indústria automo va ainda tem um custo ﬁxo
muito alto. São mais de 1,2 milhão de empregos diretos e indiretos na cadeia automo va. Para combater a

situação, uma das saídas é tomar capital de giro via
dívidas bancárias e suas renegociações. Porém,
Fagundes tocou no ponto de que apesar do Banco
Central ter injetado muito dinheiro na economia,
esses emprés mos não estão sendo repassados a
todos que precisam, uma vez que a demanda é alta.
O banco que antes nha 100 para emprestar, agora
pode até ter 300. Porém, as empresas grandes, com
risco de crédito baixo e garan as, estão tomando
tudo isso. Os recursos acabam ﬁcando para empresas maiores, o que pode comprometer a cadeia de
fornecedores.
A perspec va é de a indústria estar operando pelo menos em 50% do volume normal em
junho e 80% em julho, porém, a velocidade e a
demanda ainda são incertas. Os volumes sema-

Fábio Fagundes
Global Controller
da Benteler

nais de produção ainda estão muito voláteis e
mudam a toda hora. Haverá produção, mas não
se sabe como será a demanda a par r de julho.
“Houve uma queda de estoque, então a retomada vai acontecer, mas com certeza o nível do
segundo semestre não vai ser mais o que estava
previsto. Teremos um ajuste de custo de forma
deﬁni va, porque o volume não vai ser o mesmo
no ﬁnal do ano e nem no ano que vem”, previu o
execu vo.
A retomada também exigirá das empresas
inves mentos que não estavam previstos para
adequação sanitária, como a aquisição de máscaras e novos procedimentos de higiene e processos. O que as empresas têm feito de forma geral
são os comitês de liquidez. Dentre as ações,
Fagundes sugeriu tomar mais riscos do que o habitual no momento de ajustar o capital de giro;
ações adicionais de captação de recurso, seja
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com bancos, fornecedores e clientes; e postergação de pagamento. Nesse quesito, alertou
para a necessidade de renegociar de fato, uma
vez que afeta toda a cadeia e a prá ca não pode
quebrar fornecedores.
A gestão de crédito e inadimplência também
deve ser mais rígida, olhando para aqueles atrasos
de um ou dois dias, que antes passariam despercebidos. A avaliação das linhas de crédito deve ser
aproveitada, mesmo que nas inicia vas do governo elas não sejam automá cas, Fagundes sugeriu
que é o momento de correr atrás delas.
A parte mais dolorosa do ajuste, segundo ele,
é reconhecer o novo patamar de vendas. “É uma
realidade: o patamar não deve voltar como era
antes”. Isso porque acredita que a redeﬁnição do
que é essencial (e essa é mais uma ação recomendada) será não somente das empresas, mas das
pessoas, no co diano, dos valores. Por úl mo, o
execu vo destacou a disciplina na liberação e
aprovação de pagamentos e a importância de toda
a área ﬁnanceira e dos CFOs no direcionamento da
empresa e suas tomadas de decisão.

De volta aos feudos?
O professor e pesquisador da Universidade
Mackenzie, Rodrigo Prando, trouxe para a discussão os aspectos sociológicos da pandemia e que
impactos se pode esperar como sociedade. A começar pelo fato de a crise reﬂe r a própria globalização e a abertura dos mercados, que permi u também a dispersão do vírus.
O pesquisador reﬂe u sobre o choque que a
pandemia acarreta, assim como guerras e catástrofes, pois interrompe a normalidade da vida co diana, a ro na, os hábitos que fazem a vida ser normal. "Sociologicamente, quando há uma socieda12 I IBEF EM REVISTA

de que não está no seu nível de normalidade, nós
dizemos que ela pode entrar no estado de patologia.
A sociedade é como se fosse um corpo humano, cada
órgão tem uma função diferente, mas todos têm que
funcionar ao mesmo tempo para que ela exista. Quando um órgão ou uma área da sociedade é interrompida, pode entrar no estado de doença, até mesmo o
estágio de agonia”, explicou em metáforas.
Prando analisou a sociedade brasileira do
ponto de vista estrutural e também conjuntural. Primeiramente por sua breve existência. Dos pouco
mais de 500 anos, apenas nos úl mos 100 se pode
entender a existência de sociedade com mercado,
produção e circulação de mercadorias. Além desse
desenvolvimento econômico estar concentrado no
estado de São Paulo, o que torna tudo ainda mais
desigual. Esse cenário é apontado por ele como um
dos mo vos para o descompasso econômico frente à
educação, polí ca e cultura.
Quando falou que a vida co diana está interrompida, o professor destacou duas esferas: a individual e a cole va. Nos termos individuais, a psicologia consegue tratar problemas agravados pelo isolamento, como depressão, ansiedade e outros. A
outra esfera trata do aspecto da vida humana cole va de maneira muito evidente. No Brasil, sem dúvidas, o primeiro impacto é o fato das pessoas terem
hábitos de contato. Sendo assim, o choque se dá
pois é necessário ressigniﬁcar o comportamento: o
hábito de dar um abraço ou um aperto de mão, por
exemplo. “Se por um lado temos uma cultura de
muita proximidade e muito afeto, por outro temos
um problema que é o pouco apreço pela racionalidade e mais ainda pelo planejamento”, comentou o
professor ao destacar o comportamento brasileiro
de improvisar, de “dar um jei nho”, que em situações como essa não são aplicáveis.

A par cipação e o envolvimento da população
na polí ca também merecem atenção ao determinar quais serão os impactos da pandemia no Brasil.
O brasileiro tem, por histórico, costume de condenar a polí ca e os polí cos como se fossem a origem
do mal. “O polí co não é plantado, ele é eleito. A
cultura polí ca brasileira é muito personalista e
ainda entende que o polí co é alguém que sempre,
através do mecanismo do favor, vai dar alguma
benesse”, explanou.
Para ele, a cultura polí ca brasileira tem que ser
repensada após a pandemia. A qualidade dos representantes diz respeito também à qualidade da própria sociedade. Uma sociedade que elege valores
é cos, racionalidade, planejamento, respeito e prá ca de desenvolvimento sustentável certamente reﬂerá isso na escolha pelo voto.
“Temos que pensar o impacto em termos colevos. A maioria pode fazer home oﬃce porque tem
um trabalho que é intelectual, mas em uma parte
substancial dos brasileiros e do mundo todo, os trabalhadores não têm essa condição de estar home oﬃce”, posicionou o pesquisador sobre a diﬁculdade de
se pensar como sociedade.
Prando explicou que o desenvolvimento do
sistema capitalista rompeu com algo que era caracte-

rís co nas sociedades feudais, ou até mesmo no
mundo clássico greco-romano, que era o trabalho
em casa. O normal, nessas épocas, era cuidar da
plantação domés ca e voltar para casa, ou nas
primeiras manufaturas, as oﬁcinas dos artesãos
que desenvolviam o trabalho intelectualmente, e
ele mesmo dominava todo o processo produ vo.
Num determinado momento, a indústria se distanciou do local de moradia, então criaram-se os ﬂuxos
de deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, o estudo e assim por diante. Para o
pesquisador, a pandemia deve ressigniﬁcar o
mundo do trabalho com o uso de tecnologias e trabalho remoto para liberar os seres humanos para o
chamado ócio cria vo, que até agora só impulsionou o indivíduo a trabalhar mais e mais.
O quarto ponto apresentado pelo professor é
pensar a estrutura social. Para ele, é impossível
acreditar que um país que tem um ritmo de desenvolvimento histórico tão desigual, consiga resolver
a situação. Ele relembra que a doença chegou no
Brasil importada de avião, ou seja, a ngindo primeiramente a classe A. Porém, a primeira morte foi
de uma empregada domés ca que pegou Covid da
patroa que esteve na Itália. O descompasso entre

IBEF EM REVISTA I 15

os leitos e condições de tratamento em hospitais
privados e públicos é ní do. E é na periferia que
há mais pessoas morrendo.
No aspecto da polí ca, área de pesquisa de
Prando, o professor aﬁrmou que a democracia
como é conhecida apresenta uma certa crise de
representa vidade. Para ele, o encontro virtual
das redes sociais já começa a moldar o comportamento polí co e a escolha dos representantes.
“Se antes o polí co se distanciava depois da
eleição, hoje ele pode ser cobrado imediatamente”, comentou. De acordo com ele, essa condição
traz bene cios e male cios, especialmente pelo
fato da manipulação via fake news e a pósverdade, o que tende a distorcer o processo
democrá co.
Outro ponto a ser considerado, especialmente no momento de crise, é a necessidade
absoluta da harmonia entre os três poderes: execu vo, legisla vo e judiciário. Cada um serve
como freio do outro e um contrapeso. “Se cada
um atuar dentro da sua esfera de maneira harmoniosa, a gente tem um resultado posi vo no
universo polí co e para a sociedade”, reﬂe u.
Prando ainda mencionou a importância de
o Brasil eleger líderes e não chefes. “Chefe precisa de cargo, ele manda e as pessoas obedecem
porque tem medo, ao passo que o líder tem algumas qualidades que são intelectuais, técnicas e
é cas. E eu penso que nós vamos ter que repensar a nossa escolha dos nossos representantes”.
Para o docente, o papel do estado frente às pandemias precisa ser revisto, uma vez que o coronavírus deve ser somente o primeiro. Ele acredita
que a saída é a união do estado com empresários
e a sociedade civil, especialmente no terceiro
setor.
“Me parece que o coronavírus é um ensaio
a novas crises, especialmente pelo aquecimento
global e eventos climá cos extremos. O Brasil
tem comida e tem água potável, como bem disse
o Airton, podemos estar na liderança e no fornecimento de comida para o mundo, porém, isso
pode ser facilmente afetado pelo aquecimento
global e os eventos climá cos extremos, nos
colocando numa situação mui ssimo pior”,
alertou.
Em suas considerações ﬁnais, o pesquisador destacou a necessidade do inves mento em
ciência e tecnologia. “Não podemos ter uma
indústria que não seja capaz de fornecer respira-
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dores, máscara de tecido e testes para prever
nossa situação em termos de mensuração das
pessoas contaminadas, por exemplo”. Outro
ponto valorizado pelo professor é informação
jornalís ca proﬁssional e o combate às fake
news.
A aposta do docente é na criação de um
comitê permanente de crises, suprapar dário,
com cien stas, polí cos e lideranças de empresas para, a par r de uma inteligência cole va,
determinar os melhores caminhos para a sociedade como um todo.

Rodrigo Prando
professor e pesquisador
da Universidade Mackenzie

“

Me parece que o coronavírus é
um ensaio a novas crises,
especialmente pelo
aquecimento global e eventos
climáticos extremos
- Rodrigo Prando

“

O Coronavírus
e as implicações
trabalhistas
Como ﬁca a situação de
empregados e empregadores
a partir das novas MPs
MEDIDAS TRABALHISTAS

O

estado de calamidade pública devido à
pandemia do Coronavírus, declarado por
decreto desde o dia 20 de março, deve se
estender até 31 de dezembro de 2020. A adoção de
importantes medidas a ﬁm de evitar aglomerações, inclusive dos funcionários em seus postos de
trabalho, aliada à necessidade de evitar o maior
número de demissões e fechamento de empresas
possível, fez com que o legisla vo atuasse na criação de Medidas Provisórias de cunho estritamente
trabalhista, como é o caso da MP 927 e da MP 936.
Para discorrer sobre esses temas, o IBEF
Campinas convidou o advogado Agos nho Zechin
Pereira, sócio da Lemos Advocacia para Negócios,
para realizar uma live em 2 de abril com o tulo
“Implicações trabalhistas do Coronavírus”. Segundo ele, as duas medidas propõem uma ampla ﬂexibilização das questões contratuais, como já começou a ser pra cado pela reforma trabalhista, na lei
13.467/2017, com a ﬁgura do chamado empregado hipersuﬁciente - aquele que tem diploma de
nível superior e salário superior ao dobro do limite
máximo de bene cio da previdência social (mais
de 10 mil reais).
IBEF EM REVISTA I 15

O empregado hipersuﬁciente pode convencionar com seu empregador qualquer cláusula do seu
contrato de trabalho, diferente do que preveem as
leis e normas cole vas, devendo respeitar somente
as normas cons tucionais. “O que a medida provisória fez basicamente foi colocar todo mundo como
'hipersuﬁciente'. A par r de agora, e enquanto
durar o estado de calamidade pública, empregados
e empregadores poderão negociar livremente cláusulas contratuais, respeitando somente o mínimo
da Cons tuição Federal. Em especial o ar go 7º,
que trata dos direitos sociais”, explicou.

Trabalho Remoto
A medida provisória aborda questões que já
constam na Cons tuição, como o teletrabalho. A CLT
já previa, por exemplo, que um empregado para ser
colocado em teletrabalho bastava um adi vo contratual. Porém, para retornar do regime de teletrabalho
para o presencial, exis a um período de pelo menos
15 dias de antecedência, que deveria ser comunicado
pelo empregador para esse retorno.
O que a medida provisória fez foi diminuir esse
prazo para 48 horas. Outra mudança foi o prazo para
o adendo contratual, que poderá ser feito até 30 dias
após o empregado ter sido colocado em regime de
teletrabalho. “Em todas as cláusulas, a ideia é permir legalmente que o empresário consiga re rar
rapidamente os empregados de dentro da empresa e
colocá-los em isolamento em suas próprias casas”,
resumiu Dr. Agos nho.

“

O que a medida provisória fez
foi colocar todo mundo como
'hipersuﬁciente': empregados e
empregadores poderão
negociar livremente cláusulas
contratuais

“
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Equipamentos tecnológicos e infraestrutura
para trabalho remoto também foram contemplados
na MP 927, com su s adaptações do que já é previsto
na CLT como, por exemplo, o prazo para redação do
instrumento de adendo contratual. No restante, se o
empregado ver todas as condições do trabalho
remoto, como um acesso rápido à internet, um notebook, um desktop ou qualquer outro instrumento
necessário, não há nenhuma obrigação do empregador em fornecer esses equipamentos. Porém, se o
empregado não usufruir dessa estrutura, o empregador é obrigado a oferecer, mesmo que em regime de
comodato. Importante ressaltar que caso a empresa
determine o regime de teletrabalho, porém, não disponibilize recursos tecnológicos necessários ao trabalhador, a medida entende que o empregado encontra-se à disposição da empresa e, sendo assim, tem o
direito de receber os salários por todo o período que
ele se encontrar em regime de teletrabalho.
Durante a live, Dr. Agos nho chamou atenção
para um ponto polêmico dentro da MP 927, no que se
refere ao uso de aplica vos de comunicação, como o
Whatsapp. Mesmo que o uso desse po de aplica vo
seja cada vez mais usual no meio corpora vo para
comunicação entre prepostos e pares, a medida não
considera essa troca de mensagens como tempo à
disposição da empresa, ou qualquer po de sobreaviso, o que, para o advogado, deve ser um dos temas
que causarão discussões futuras.

Férias
Sejam elas individuais ou cole vas, a medida
provisória promoveu uma alteração signiﬁca va
nas regras para as férias. De acordo com a CLT, um
trabalhador só adquire o direito a gozar férias
após 12 meses de trabalho. A medida derruba
essa exigência e deixa a cargo da negociação com
o empregador a antecipação desse bene cio.

Dr. Agostinho Zechin Pereira

“

A ﬂexibilização está sendo
realizada para que os
funcionários usufruam
integralmente de seu período de
férias e em casa, em isolamento

“

Outro ponto que deve facilitar o uso deste
recurso diz respeito ao pagamento das férias.
Enquanto a CLT exige que seja feito até dois dias
antes do gozo das férias, a medida provisória posterga essa data para até o quinto dia ú l do mês
subsequente ao mês que o funcionário saiu de férias. Já o pagamento da gra ﬁcação de um terço,
prevista na Cons tuição Federal (as férias são
pagas com um terço a mais), tem um prazo ainda
mais alongado: pode ser paga até a data limite do
pagamento do 13º salário - úl mo dia de novembro. Para o advogado, tal condição visa preservar o
empregador que es ver com problemas de caixa
para que consigam colocar seus empregados de
férias mesmo assim.
Na CLT, o trabalhador tem por direito converter
um terço de suas férias em abono pecuniário, independente do aceite do empregador. A medida provisória deixa a cargo do empregador essa decisão. “A
ideia é que não haja essa conversão. A ﬂexibilização
está sendo realizada para que os funcionários usufruam integralmente de seu período de férias e em casa,
em isolamento. Então não seria compa vel com esse

propósito o funcionário sair de férias e vender parte
das suas férias para o empregador”, destaca.
Os trabalhadores da área da saúde e outros proﬁssionais que desempenham funções essenciais
podem ter suas férias concedidas e suas licenças canceladas num prazo mínimo de 48 horas, para que voltem às suas funções normais, tendo em vista o estado
de calamidade pública.
Com relação às férias cole vas também houve
mudanças. A CLT diz que elas têm que ser comunicadas com 15 dias de antecedência para empregados,
além do Ministério da Economia (an gamente era o
do Trabalho) e os sindicatos. Com a aprovação da
medida provisória, o prazo para colocar os empregados em férias cole vas é de apenas 48 horas de antecedência e a comunicação está restrita apenas aos
empregados. Não é mais necessário comunicar
nenhum órgão oﬁcial do governo e nem o sindicato.
Aliás, esse prazo é o mesmo que se aplica à concessão
das férias individuais, que anteriormente - pela CLT requeria antecedência de 30 dias. Tudo para dar agilidade à execução das medidas.

Antecipação de feriados
Os feriados considerados não religiosos
serão passíveis de compensação por escolha da
empresa, ou seja, o empregado não trabalha agora, mas na ocasião desses feriados ele trabalha,
numa espécie de compensação. Para isso, o
empregado é no ﬁcado por escrito (48h de
antecedência) com uma indicação expressa dos
feriados que serão antecipados. Com relação aos
feriados religiosos, é possível fazer as compensações desde que o empregado concorde com a antecipação.

Banco de Horas
O Banco de Horas já existente previa duas
condições: compensação das horas em até 12
meses pela negociação sindical e o banco de horas
negociado diretamente entre empregado e empregador, com a possibilidade de compensação de até
6 meses. A medida provisória permite a compensação por até 18 meses, contados da data do encerramento do estado de calamidade pública. Ou seja,
se o estado se encerrar realmente em 31 de dezembro, o empregador teria, a par r de então, um ano
e meio pra fazer a compensação desses dias parados. Para o advogado, o prazo é bastante extenso e
facilitado, uma vez que pode ser feito diretamente
entre empregado e empregador, sem a necessida18 I IBEF EM REVISTA

de de envolvimento de sindicato. “Essa compensação con nua a respeitar o que já existe na lei,
que é o máximo de 2 horas por dia de trabalho,
limitados a 10 horas”, explicou.

Segurança e Saúde no Trabalho
Foram suspensas algumas exigências administra vas ligadas à saúde e segurança do trabalho, tais
como treinamentos provisórios realizados pela CIPA
ou SESMt, exames médicos ocupacionais, clínicos e
complementares, ressalvada a necessidade do exame
demissional, à critério médico. O médico vai dizer se
houver alguma situação emergencial que ele considere indispensável o exame e, nesses casos, o empregador vai ser comunicado e o exame será realizado. A
intenção também é rar essas pessoas dos hospitais e
clínicas para que esses locais ﬁquem direcionados
somente ao atendimento das pessoas que necessitam de tratamento por conta do Coronavírus. O
exame demissional também pode ser dispensado se
o exame médico mais recente ver sido realizado há
menos de 180 dias, que é um prazo mais elastecido do
que o atual, que varia de 90 a 135 dias, dependendo
da situação ou do grau de risco da empresa.
A validade da gestão da CIPA ﬁca prorrogada,
caso o mandato vença no período do estado de calamidade, e é dispensada a realização de nova eleição.
Ou seja, todas as regras com o intuito de desburocra zar e fazer com que não haja aglomeração de pessoas
e que se garanta da melhor maneira possível o isolamento das pessoas.

Parcelamento do FGTS
Ao menos no que se refere às competências de
março, abril e maio de 2020, será possível parcelar o pagamento do FGTS, com recolhimento a par r de julho.

Acordos e Convenções Coletivas
Fica determinado pela medida provisória que os
acordos e convenções cole vas que vençam nesse
período até o ﬁnal do ano podem ser prorrogados a
critério do empregador pelo prazo de 90 dias. Sobre
os auditores ﬁscais do trabalho, sugere-se que devam
atuar de maneira mais orientadora durante 180 dias
contados a par r de 22 de março, exceto com relação
a algumas irregularidades mais graves, quando pode
haver autuação. Também é considerada convalidada
qualquer medida trabalhista que tenha sido adotada
por empregadores, desde que não contrariem o texto
da MP 927, tomadas no período dos 30 dias anteriores à entrada em vigor da medida, em 22 de março.

Redução de Jornada
e Redução de Salário
Prevista inicialmente para serem descritas na MP
927, as regras para redução de jornada e de salário, assim
como de suspensão dos contratos de trabalho, foram contempladas na MP 936, do dia 1 de abril de 2020, agora sim
prevendo formas de remuneração aos trabalhadores e
suas condições.
Es pula-se, a par r de agora, um valor que será pago
pela União para esses trabalhadores, seja no caso de redução
de salário, seja no caso de suspensão do contrato de trabalho.
Trata-se do Bene cio Emergencial de Preservação do Emprego edaRenda,queterácomo basedecálculo o valordo seguro
desemprego, que pode variar entre R$ 1.045 e R$ 1.813, de
acordo com o que o empregado teria direito a tulo de seguro
desemprego,proporcionalàredução.
A forma de negociação prevista pela medida provisória é deﬁnida de acordo com a faixa salarial. Empregados
que ganham até R$ 3.135 podem negociar diretamente
com o empregador para redução de jornada e salário ou
suspensão de contrato de trabalho, não sendo necessário
o envolvimento de sindicatos. Os que recebem mais de R$
12.202 e adicionalmente tenham diploma de nível superior, os chamados hipersuﬁcientes, também não precisam
de negociação cole va. A faixa salarial intermediária,
entre R$ 3.135,01 e R$ 12.201,99, deverá fazer a negociação cole va através dos sindicatos.
A redução da jornada de trabalho e do salário poderá
ser pactuada por até 90 dias (desde que se preserve o valor
do salário/hora), dividida em três patamares: redução de
25%, de 50% e de 70%. Isso numa negociação direta entre
empregado e empregador, conforme faixas salariais acima. Se a negociação for feita com o sindicato, pela via do
acordo e da convenção cole va, não há limitação de percentuais. Pode ser livre negociação entre a empresa e o
sindicato dos trabalhadores. Mas há uma exceção nessa
SALÁRIOS
Obs: Mesmo nos casos que seja possível a negociação direta com o trabalhador, na
faixa salarial intermediária, o sindicato deve ser ao menos comunicado do acordo
entre empregado e empregador, no prazo máximo de até 10 dias corridos

Até
R$ 3.135
ND

De
R$ 3.135,01 a
R$ 12.201,99
NC

ND

ND

A par r de
R$ 12.202,00

ND 70%

NC

ND
ND - Negociação direta
NC -Negociação cole va

100%

ND

ND

50%

20%

regra: se a negociação para redução de jornada e de
salário for de até 25%, mesmo na faixa salarial intermediária (de R$ 3.135,01 a R$12.201,99), o empregador
pode negociar direto com o trabalhador, sem a necessidade de envolvimento do sindicato.

Suspensão Contratual
A suspensão contratual pode ser compactuada
por apenas 60 dias, divididos em dois períodos de 30
dias cada. Na suspensão do contrato de trabalho,
como decorre em qualquer po de suspensão contratual trabalhista, não há o pagamento de salário,
porém, os bene cios já oferecidos como plano de
saúde, vale alimentação e outros con nuarão sendo
devidos durante todo o período, conforme prevê
expressamente a medida provisória. A exceção é o
Vale Transporte, uma vez que o funcionário não irá se
deslocar para trabalhar, esse bene cio pode ser suspenso.
O mesmo bene cio oferecido pela União em caso
de redução da jornada e de salário será pago em caso
de suspensão do contrato de trabalho, porém, aqui o
empregado terá direito a 100% do bene cio, de acordo com o valor que cada empregado teria em caso de
demissão.
As empresas que verem auferido no anocalendário de 2019 receita bruta superior a R$
4.800.000 somente poderão suspender o contrato de
trabalho de seus empregados mediante o pagamento
de uma ajuda compensatória mensal de 30% do valor do
salário do empregado, durante o período de suspensão
(até 2 meses), cabendo à União o pagamento equivalente a 70% do valor base do seguro desemprego. Se a receita bruta for inferior, a empresa não tem a obrigação
de pagar nenhum po de valor compensatório mensal e
todo o bene cio será pago pela União Federal. Lembrando que essa ajuda compensatória paga pela empresa não tem natureza jurídica salarial, e sim, indenizatória, portanto, não gera nenhum po de encargo social.

Garantia provisória de emprego
A MP trouxe uma estabilidade para os empregados que forem afetados pela redução de jornada e
salário ou suspensão de contrato de trabalho, pelo
dobro do tempo em que fora aplicada a Medida para
aquele trabalhador. Então, se for negociada uma
redução de jornada e salário por dois meses, por
exemplo, esse empregado terá uma estabilidade por
quatro meses - os dois meses do período do contrato
e mais dois meses após. É uma garan a do emprego
que tem uma ín ma ligação com o próprio espírito da
MP, que visa a preservação dos empregos.
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TRIBUTÁRIO

A criminalização
do não
recolhimento
de ICMS
Riscos e alternativas
para empresariado
são analisados por
especialistas
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A

polêmica decisão de criminalizar o não recolhimento do ICMS, mesmo que devidamente declarado, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi analisada pelo advogado especialista em direito penal e
empresarial, Guilherme Cremonesi, do escritório Finocchio e Ustra Advogados, e pela consultora tributária da
Deloi e, Mariam Stenger, a convite do Comitê de Estudos
Tributários do IBEF Campinas.
Uma crise econômica sem precedentes se aproxima,
devido ao estado de calamidade pública decretado na
pandemia do COVID-19. Nesse cenário, a decisão de
transformar em crime o inadimplemento do ICMS,
mesmo que próprio e devidamente declarado, pode colocar os empresários numa condição insustentável, visto
que muitos deles estarão frente à di cil decisão de honrar
sua folha de pagamento e seus custos operacionais, ou
realizar o pagamento de seus tributos, sob pena de responder a um processo penal.
Vale ressaltar que a decisão emi da pelo STF se
refere a um caso concreto (leia mais abaixo), mas ainda
não é deﬁni va e não tem caráter vinculante (então
a nge, a princípio, somente o caso em questão). “Acreditamos que esse precedente vai ser u lizado pela
primeira e segunda instância como se vinculante fosse,

como aconteceu em relação à decisão de prisão
após julgamento em segunda instância”, explicou
Cremonesi.
Segundo observou o especialista, embora o
direito penal seja um direito de úl ma instância,
para ser empregado somente em casos extremamente graves, ele vem sendo u lizado para coibir ou
balizar determinadas condutas no âmbito da a vidade empresarial. “Existe um movimento de
aumento exponencial de criminalização do risco
empresarial. Eu diria até que uma demonização da
classe empresária”, alertou.
Para ele, cada vez mais o processo criminal se
tornará comum para quem é responsável por uma
a vidade empresarial no Brasil. Isso porque, tendo
como exemplo essa decisão do STF, o Direito Penal
passa a ser u lizado como um braço auxiliar da
arrecadação tributária, exatamente para forçar o
recolhimento do tributo e coibir o contribuinte, sob
pena de ser processado criminalmente.
A consultora Mariam Stenger compar lhou da
mesma preocupação sobre a ampliação do uso das
vias criminais como forma de aumentar a arrecadação de tributos. “O ﬁsco pode passar a u lizar-se
dessas vias criminais como uma forma de aumentar
ou assegurar a arrecadação dos tributos estaduais e
eventualmente até federais”.

Uniformidade do
entendimento de crime
Até agosto de 2018, o Superior Tribunal de Jus ça (STJ) não nha um entendimento unânime sobre o
não pagamento do ICMS (seja próprio ou por subs tuição tributária). Enquanto a sexta turma entendia
que quando se tratava do ICMS próprio, e que foi devidamente declarado, o não pagamento era um fato
a pico e, portanto, não considerado crime, no caso
de ICMS por subs tuição tributária, entendia-se que
houve um desconto prévio do imposto e, nesse caso,
seria caracterizado crime contra a ordem tributária.
Já a quinta turma não dis nguia o po do ICMS. Sendo
próprio ou por subs tuição, o não pagamento era
considerado crime previsto no art. 2º, II, da Lei n.
8.137/1990, que diz: Cons tui crime contra a ordem
tributária deixar de recolher, no prazo legal, valor de
tributo ou de contribuição social, descontado ou
cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.
O ponto central da questão para o STJ, no julgamento do caso concreto, que abre precedente e por

isso é tão preocupante aos empresários, residiu na interpretação das expressões “descontado ou cobrado” na qualidade de sujeito passivo da obrigação. Essa nova decisão do STJ
entendeu que os termos “descontado” e “cobrado” abrangeriam tanto os tributos diretos
quanto os indiretos. Nas operações próprias, o
ICMS é cobrado do consumidor e, por isso, o
não repasse pelo comerciante aos cofres públicos deve ser considerado como uma espécie de
apropriação indébita tributária. Esse precedente então uniformizou o entendimento da
quinta e sexta turmas do STF.

O caso concreto
A decisão em discussão, proferida pelo
STF, tem origem em uma ação do Ministério
Público de Santa Catarina contra sócios de uma
loja de roupa infan l, que declararam devidamente suas operações de venda ao ﬁsco, sem
nenhuma fraude, sem nenhum valor a menor e
apenas deixaram de recolher essa dívida de ICMS.
Ao contrário do que se pode imaginar, não se
trata de uma dívida milionária, e sim, de R$ 30
mil. “Veja a proporção que um caso de apenas 30
mil reais tomou, gerando um precedente super
perigoso para os demais contribuintes”, destacou
Cremonesi.
Os empresários foram absolvidos da acusação em primeira instância, que entendeu que o
fato não era criminoso, já que na hipótese de
ICMS próprio, o empresário não é um subs tuto
tributário e o tributo é por ele devido, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária
com o ﬁsco estadual.
Não sa sfeito com essa decisão em primeira instância, o Ministério Público do Estado recorreu ao Tribunal de Jus ça de Santa Catarina. Em
agosto de 2018, a defensoria pública do estado,
que defendia esses empresários, impetrou então
o Habeas Corpus nº 399.109-SC no STJ, que foi da
relatoria do Ministro Rogério Schie e rejeitado
pela maioria, por seis votos a três. Contra esse,
reconheceram então como crime o não recolhimento de ICMS próprio e devidamente declarado, conforme caracteriza o art. 2º, II, da Lei n.
8.137/1990.
Foi impetrado, então, o Habeas Corpus nº
163.334 no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Então, em
dezembro de 2019, nos úl mos dias úteis antes
do recesso, o pleno do STF conﬁrmou o entendimento do STJ de que o não recolhimento de ICMS
de qualquer espécie caracteriza crime.
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Descontado e cobrado
O voto vencedor e condutor foi do relator Ministro
Luís Roberto Barroso, para quem o ponto central da discussão estaria na deﬁnição dos termos “descontado” e
“cobrado”. Segundo o Ministro, o termo “descontado”
refere-se aos tributos diretos, descontados na fonte como,
por exemplo, o Imposto de Renda re do, em que a fonte
pagadora tem a obrigação de reter e repassar esse imposto aos cofres públicos.
Já o termo “cobrado”, segundo o Ministro, signiﬁca
que o tributo é acrescido ao preço da mercadoria. Então,
ele estaria atrelando o signiﬁcado do “cobrado” aos tributos indiretos, em que ele passa a mencionar então que o
consumidor seria o contribuinte de fato.
Em sua análise, Cremonesi pontuou que a decisão
do Ministro é estarrecedora, especialmente ao mencionar
que o conceito de “cobrado” e “descontado” no direito
penal não pode ser interpretado da mesma maneira que o
direito tributário interpreta. “Não faz o menor sen do
termos um signiﬁcado no âmbito tributário e uma outra
interpretação desses termos no âmbito penal”, exclamou.
O Ministro trouxe outros argumentos como, por
exemplo, que o cidadão paga mais caro para que o comerciante recolha o tributo. Comentou também sobre a
recente decisão da exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e Coﬁns para fundamentar o argumento dele de que o
ICMS, mesmo que próprio, pode ser entendido como uma
apropriação indébita. E con nuou: “Na hipótese que
estamos discu ndo aqui, de apropriação indébita tributária, ele toma para si (o comerciante), um valor que não
pertence a ele, que pertence ao ﬁsco. Ele cobra num primeiro momento do consumidor, não recolhe ao ﬁsco e
retém esse valor para ele. E várias empresas sistema camente deixam de recolher o ICMS e isso acaba gerando
uma vantagem compe va para elas, e até uma concorrência desleal no mercado”.

Cremonesi destacou que o argumento usado
pelo Ministro é errôneo, uma vez que se a empresa
consegue pra car um preço menor, porque ela não
embute o valor do ICMS no valor ﬁnal do produto
(porque ela não recolhe), então esse ICMS não foi
cobrado do consumidor, logo não se pode dizer que
ele foi apropriado.
Na análise de Mariam Stenger, a decisão abre
um péssimo precedente porque, eventualmente,
esse mesmo conceito e entendimento poderiam ser
aplicáveis a todos os demais impostos que via de
regra compõem o preço, tais como PIS, COFINS e o
ISS, e pode gerar uma grande insegurança jurídica
para os contribuintes.
A consultora pondera ainda que, quando se
refere ao ICMS devido por subs tuição tributária
(ICMS ST), faz sen do o enquadramento como
crime porque nesse caso o contribuinte é responsável pelo recolhimento do ICMS devido sobre as
operações de outros contribuintes. Pelo regime de
subs tuição tributária, especialmente o mais
comum, que é por antecipação, o primeiro contribuinte da cadeia tem que apurar e recolher o
imposto devido sobre as operações de todos os
demais contribuintes da cadeia.
Porém, a aplicação desse ar go para ICMS
devido sobre operações próprias seria equivocado
por uma questão conceitual, de acordo com a interpretação de Mariam: “No entendimento do STF, o
fato do ICMS compor o preço, ele está sendo repassado, está sendo descontado. Ao nosso ver, já existe
um equívoco conceitual na aplicação desse ar go,
porque o fato de o ICMS compor o preço de venda
não necessariamente signiﬁca que ele está sendo
descontado ou cobrado. Pode se tratar de uma simples operação de transferência, ou qualquer outro
po de saída que não seja uma venda”.

Dolo e contumaz
Guilherme Cremonesi
do escritório Finocchio
e Ustra Advogados
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O que separa o mero inadimplemento do
crime, de acordo com o STF, são o dolo (a intenção
do não pagamento do tributo) e a contumácia (insistência ou descumprimento deliberado). Ambos
os conceitos têm critérios desuniformes entre os
estados e até subje vos, o que na opinião de Mariam gera uma insegurança jurídica muito grande
aos empresários, pela ausência de uma diretriz
mais obje va para interpretação dos fatos.
Alguns estados já trazem uma deﬁnição do
que seria um devedor contumaz. Em São Paulo, a
lei complementar 1320/2018 enquadra como

devedor contumaz o contribuinte que possui débito
de ICMS declarado e não pago, inscrito ou não, rela vo a seis períodos de apuração nos doze meses anteriores. Já no estado de Santa Catarina, a piﬁcação
como devedor contumaz é de qualquer contribuinte
que, referente a seus estabelecimentos, deixar de
recolher imposto declarado, inclusive o devido por
subs tuição tributária, rela vo a oito períodos de
apuração sucessivos nos úl mos doze meses. Na
decisão do STF, o Ministro Luís Roberto Barroso propõe que seja entendido como devedor contumaz
aquele que deixa de recolher ICMS por mais de três
meses. De acordo com a defesa do voto do Ministro,
para diferenciar o inadimplemento do devedor contumaz será necessário analisar caso a caso a existência de dolo e a questão da contumácia. Empresários
que tenham uma inadimplência reiterada, o uso de
laranjas, que não tenham tentado regularizar o pagamento de tributos ou ainda se têm abertura de
outras empresas, poderão estar caracterizados
como um devedor contumaz, de acordo com o
entendimento de Cremonesi.

“

O fato de o ICMS compor o preço de
venda não signiﬁca que ele está
sendo descontado ou cobrado. Pode
se tratar de uma simples operação
de transferência - Mariam Stenger

Alternativas

“

Existem algumas alterna vas para os empresários evitarem a condenação pelo crime. Uma delas é o
parcelamento da dívida de ICMS, que deve ser feito
até o oferecimento da denúncia. Nesse caso, a inves gação é suspensa e, ao ﬁnal, com o pagamento total
desse parcelamento, o caso penal será ex nto sem
nenhum antecedente para esses empresários.
Outra maneira de ex nguir o processo e não
gerar antecedentes seria o pagamento também do
valor total, seja na fase de inves gação ou de processo penal. A terceira e úl ma maneira seria a comprovação de uma diﬁculdade ﬁnanceira severa. “Uma
crise ﬁnanceira decorrente do contexto da pandemia
do coronavírus pode ser u lizada como argumento
defensivo de que esse empresário não agiu com dolo?
A princípio essa tese pode ser u lizada, mas não tem
nenhuma segurança de que o judiciário vai aceitar
esse argumento”, disse Cremonesi.
O que se sabe é que em muitos precedentes,
para que a crise ﬁnanceira seja aceita como argumento de defesa e o empresário seja absolvido, é preciso

ter uma prova muito robusta dessa diﬁculdade, e
ainda assim, a defesa ﬁca sempre a critério do
entendimento do judiciário, que não tem um
entendimento uniforme. “Acaba sendo uma loteria”, lamentou o advogado.

“

Ao longo do processo penal vai
caber ao contribuinte provar que ele
não tinha a intenção de não recolher
o tributo, o que é uma prova
extremamente difícil e inverte o ônus
da prova – Guilherme Cremonesi

“

A existência do dolo é, na opinião do advogado,
o ponto mais sensível sobre a perspec va do direito
penal, pois na prá ca, o Ministério Público inicia um
processo penal presumindo esse dolo. “Ao longo do
processo penal vai caber ao contribuinte provar que
ele não nha a intenção de não recolher o tributo, o
que é uma prova extremamente di cil e inverte o
ônus da prova, que deveria ser da acusação”,
alertou o especialista.
Na opinião da consultora tributária, ainda
dentro do aspecto de agir ou não com dolo, a
decisão do STF pode até mesmo aumentar o nível
de sonegação ou fraude ﬁscal. Caso o contribuinte
esteja numa situação ﬁnanceira complicada, sem
condições de pagar o ICMS, ao invés de apurar
devidamente o imposto e declará-lo, ele poderia
usar de meios para não recolher o imposto, sem que
isso seja evidente. “Pode deixar de emi r Nota
Fiscal, de escriturar NF, pode passar a se apropriar
de um crédito do qual ele não teria direito,
justamente com o obje vo de fugir dessa situação
de declarar o imposto e deixar de recolher, sob
preocupação de ser enquadrado como criminoso”,
avaliou Mariam.

Mariam Stenger
Consultora Tributária
da Deloitte
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O Papel do CFO
em tempos de pandemia
Equilibrista de 2018,
Ricardo Eguchi mapeia o
passo a passo para
enfrentamento da crise
CFO

“O desaﬁo para o executivo de
ﬁnanças é poder estruturar o
barco para navegar nessa
tempestade e atravessá-la
para alcançar a bonança”
– Ricardo Eguchi

Ricardo Eguchi
Chief Financial &
Digital Ofﬁcer
do Grupo Real

24 I IBEF EM REVISTA

E

m encontro virtual mediado pelo 1º vicepresidente do IBEF Campinas e sócio líder
para o interior de São Paulo da Deloi e,
Paulo de Tarso Pereira Junior, o execu vo Ricardo
Eguchi dividiu o plano de enfrentamento da crise
em atos, fazendo referência ao papel de protagonista que os CFOs devem assumir na gestão no
momento de pandemia do COVID-19.
Premiado com o Equilibrista 2018 – considerado o Oscar das ﬁnanças - Eguchi tem uma carreira bastante reconhecida e hoje é Chief Financial &
Digital Oﬃcer do Grupo Real, com sede em
Uberlândia, que atua no segmento de autopeças e
tem mais de 20 ﬁliais em todo o Brasil.
“É uma crise sem precedentes, sem previsibilidade e sem fronteiras que traz reﬂexos humanos, sociais, econômicos e culturais”, contextualizou Paulo de Tarso a respeito da diﬁculdade de
qualquer especialista em fazer previsões, uma
vez que os desaﬁos são inusitados aos governos
e empresas.
Eguchi iniciou sua apresentação traçando
um cenário com gráﬁcos de organismos diversos
e destacou a importância dos execu vos acompanharem diariamente as mudanças de cenário,

pois nessa crise elas são rápidas. “Costumamos
fazer previsões para curto, médio e longo prazos e
agora as análises e mudanças de estratégia precisam ser tomadas a curto, cur ssimo prazo”, explica.
Entre as informações trazidas pelo execu vo para
auxiliar empresas na construção dos cenários e planejamento, Eguchi considerou um gráﬁco da BCG Analy cs
com o potencial lockdown do mercado e as es ma vas
de datas para manutenção do isolamento. De acordo
com o material, esperava-se um pico de contaminação
do COVID-19 na terceira semana de maio e a prolongação do isolamento até primeira semana de julho em um
cenário o mista, ou até a segunda semana de agosto, na
visão mais conservadora ou pessimista.
Para iden ﬁcar as expecta vas de mercado,
Eguchi u lizou gráﬁcos do Banco Central que trouxeram a es ma va de retração do PIB em 5,5%. Outra
ferramenta para ajudar os execu vos a mensurarem a
dimensão do momento foram gráﬁcos demonstrando
o número de pedidos de seguro desemprego nos EUA.
Em 2009, na ocasião da quebra do Banco Lehman Brothers, o pico de pedidos do bene cio chegou a 700 mil
no mês de março. A crise causada pela pandemia do
Coronavírus já chega a 6,5 milhões de pedidos, com a
possível tendência de alcançar a marca de 9,5 milhões
de desempregados.
“Para o Brasil, 2009 foi a 'marolinha' do Lula, mas
em 2010 voltamos a crescer forte e rapidamente, com
10% de aumento do PIB ao ano. Agora, já estamos em
um momento em que voltávamos de uma crise forte
e ainda não estávamos totalmente recuperados”,
explanou. Segundo ele, o alto índice de desemprego
e o crescimento abaixo dos 2% demonstra que a crise
pode ser para o Brasil mais impactante que as anteriores, pelo menos num cenário de curto prazo. “O
período de 2014 a 2017 foi impactante pela extensão,
mas essa deverá ser mais severa pelo momento”, alertou. A es ma va de especialistas é que o nível de
desemprego no Brasil, que está na casa dos 10% da
população, possa chegar a 15%.
“O desaﬁo para o execu vo de ﬁnanças é poder
estruturar o barco para navegar nessa tempestade e
atravessá-la para alcançar a bonança”, apostou Eguchi, acreditando que toda crise gera oportunidades.
O execu vo aﬁrmou que a crise a ngirá a todos,
porém, as empresas que começaram esse período
bem estruturadas, com folga no caixa, conseguirão
passar com menos efeitos. E as empresas que já estavam instabilizadas, com resultado estrangulado,
estão correndo sério risco de ﬁcarem pelo caminho
durante a tempestade.

O CFO como protagonista
Ao chamar o CFO de protagonista, Ricardo
Eguchi sugeriu que esse proﬁssional seja o responsável por dar o tom na condução do momento, trazendo informações para trabalhar com outros líderes da empresa.
Eguchi prioriza cinco pilares de liderança para
atuação dos execu vos ﬁnanceiros: - o planejamento e compar lhamento de cenários com os devidos
resultados e ações a serem tomadas em cada caso; a importância do engajamento das pessoas, incluindo-as nas propostas de solução e ﬂexibilização; - a
manutenção do o mismo e da transparência, com o
cuidado de escolher a melhor maneira de se comunicar com cada stakeholder, minimizando a sensação de insegurança; - a importância da visão holís ca ao olhar a necessidade de toda a cadeia e ﬂexibilizar as polí cas, evitando um colapso; - a necessidade dos execu vos agirem com coragem, pois
neste momento não existem decisões 100% certas.
“Haverá falhas e o mais importante é agir rapidamente para corrigi-las, quando acontecerem”, ponderou.

Case Grupo Real
O plano de crise implementado por Eguchi no
Grupo Real foi compar lhado com os par cipantes do
encontro online. Chamados de Atos da Crise (em alusão
ao protagonista), cada uma das três etapas é dividida em
ações, pessoas e comunicação. Para ele, é insuﬁciente
ter boas ações e pessoas que façam diferença se a comunicação for falha e sem transparência. “É importante
que a informação seja dedicada de maneira diferente e
estratégica em cada canal”, reforçou em diversos
momentos.
O Ato 1 da empresa é composto por um plano de
90 dias para Gestão da Crise, no qual a palavra de ordem
é o mização de caixa. E nesse sen do, a orientação é
para uma análise e planejamento total, desde acompanhamento diário de recebimentos, fortalecimento de
linhas de crédito, redução de custos ao que seja somente essencial, até a análise das medidas governamentais
emergenciais para manutenção de empregos e ﬂexibilização dos tributos.
No quesito pessoas, durante o Ato 1, Ricardo
sugeriu que as empresas precisam (em primeiro lugar)
seguir os protocolos de proteção e segurança como
afastamento do grupo de risco, ﬂexibilização para
home oﬃce, compensações de horas e férias. “Nessa
etapa, a empresa deve estar disposta a tomar todas as
medidas para preservar a saúde das pessoas e seu
bem-estar”, orientou.
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“

Não são os mais inteligentes ou
mais fortes que sobrevivem, e
sim, os mais adaptáveis
– Ricardo Eguchi

“

Para ele, desde o primeiro momento, o grande
gargalo das empresas é a comunicação, sendo fundamental ter empa a e saber escutar as pessoas, trazendo-as como parte da solução. O execu vo compar lhou que foi implementado um Comitê COVID no
Grupo Real, com reuniões duas vezes ao dia, onde são
informadas as diretrizes, ações e seus acompanhamentos. Além de um fórum com os demais líderes da companhia, que acontece três vezes por semana, capturando informações do mercado, passando orientações de
tudo que está se passando na empresa: “Muitas vezes
aparecem ques onamentos que nem sempre temos
respostas imediatamente, mas isso é levantado e posteriormente posicionado a todos”, explicou.
O Ato 2 tem o foco de replanejar usando conceitos
de OBZ (Operação Base Zero), mas ponderando o cenário atual. Chamado de Resiliência, busca ações para
melhorar a eﬁciência operacional, como uma preparação para a retomada de crescimento no Ato 3.
A palavra de ordem, nessa fase, é minimizar os
impactos ﬁnanceiros, como manter o mínimo da estrutura necessária, ponderando o cenário atual com relação à uma redução de receitas. O CFO fez analogia a
uma situação domés ca em que uma família muda de
uma casa de 500m² para um apartamento de 70m².
“Diﬁcilmente tudo que existe na casa será levado para o
apartamento, pois não cabe. É preciso rever a nova realidade e o que precisa ser readequado, doado, vendido.
É dessa maneira que a empresa terá que se comportar,
se replanejando para a nova realidade de faturamento”,
comparou.
Outras ações que possam melhorar a eﬁciência
operacional devem ser avaliadas. Apesar de mencionar
o corte de inves mentos e foco no que é essencial,
Eguchi sugeriu que alguns pos de inves mento
poderão ser importantes, como em Automação de
Processos de Robó ca (RPA), por exemplo. Outra lição é
a reavaliação profunda de produtos, serviços, negócios
e ﬁliais que não forem geradores de caixa nesse cenário.
No âmbito das pessoas, o Ato 2 já seria o momento de replanejar o retorno ao trabalho e tomar a importante decisão sobre a possibilidade de manter parte da
equipe em home oﬃce, mesmo pós crise, como uma
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alterna va de redução de estrutura. Para isso, ele
relembrou a necessidade (e atual viabilidade) das alterações contratuais de trabalho. O engajamento deve
permanecer com foco em fazer mais com menos e
nesse momento torna-se indispensável avaliar aqueles que veram boa performance e os que não veram, para que os devidos reconhecimentos sejam realizados.
Apesar de parecer um sonho distante, o Ato 3 diz
respeito à retomada do crescimento, aﬁnal, toda crise
passa. Citando Darwin, ele reforçou a importância da
inovação nesse momento. “Não são os mais inteligentes ou mais fortes que sobrevivem, e sim, os mais adaptáveis. Será um momento para se estar atento aos sinais e às oportunidades, como para fusões e aquisições”, alertou.
Ganhar espaço no mercado rapidamente na fase
de recuperação é outra importante aposta do execu vo. Preço, agilidade e pron dão logís ca, assim como
ações de fortalecimento da presença e o relacionamento com os stakeholders agindo como parceiro será
o comportamento capaz de reverter a crise. “Sem dúvida é o momento para pensar em inovação, digitalização, novos mercados e pos de clientes”, enalteceu.
No pilar 'pessoas', o Ato 3 é o momento de dar o
reconhecimento para quem passou pela crise e incenvar os proﬁssionais a voltarem suas energias para
planejar e realizar planos de desenvolvimento e crescimento, tanto econômico como de melhoria do engajamento social.
Eguchi encerrou sua apresentação comentando
que na fase de crescimento, a comunicação deve
ganhar canais para capturar as inicia vas dos colaboradores e sugestões de planos e projetos, assim como a
criação de fóruns e comitês para análises e compar lhamento dos aprendizados.
Antes de abrir para perguntas, Paulo de Tarso

destacou a orientação do convidado sobre a importância
da demonstração de cenários na recuperação da conﬁança
e do ânimo das pessoas, que também estão tomadas por
ansiedade e medo devido a situação mundial.
Perguntado por um dos par cipantes sobre a previsibilidade na queda de vendas, o CFO voltou a aﬁrmar que a
criação de três cenários (o mista, conservador e pessimista) é o caminho que estão buscando, porém, a situação
macro muda o tempo todo, o que não torna essa es ma va muito concreta. A sugestão dele foi acompanhar as previsões do PIB de diversas fontes (Governo, Banco Central,
bancos privados e de inves mentos) atrelado às previsões
setoriais e assim encontrar uma faixa mais segura.
Outro ponto abordado em pergunta foi rela vo à
liberação de créditos pelos bancos, que apesar das

linhas divulgadas, as mesmas não estariam sendo
repassadas às empresas. Eguchi comentou que, de
fato, terá uma retração de crédito em função do cenário de risco e aumento do spread bancário que já
pôde ser aferido.
A pergunta que encerrou o evento ques onou
sobre a expansão da economia e o consumo após
esse gargalo. Tanto Ricardo Eguchi quanto Paulo de
Tarso comentaram que haverá uma demanda reprimida, mas a velocidade da recuperação tende a ser
mais lenta do que na crise de 2009 pela capacidade de
inves mento das empresas que já vinham se recuperando de uma recessão antes da pandemia.

Flexibilizações
tributárias e
trabalhistas e
seus impactos
O que funcionou e o que faltou
nas medidas provisórias
do ponto de vista empresarial
MEDIDAS PROVISÓRIAS

E

m um evento que reuniu mais de 70
par cipantes em ambiente virtual, Ricardo
Correa, sócio da área de consultoria tributária
da PwC Campinas e membro da diretoria execu va do
IBEF Campinas, foi o mediador do encontro entre:
Vivian Oliveira, diretora tributária na Johnson &
Johnson; André Piovezam, diretor do centro de
serviços compar lhados da Mars Brasil; e Marcel
Cordeiro, sócio da PwC, líder da área previdenciária e
trabalhista da PwC Brasil.
A missão dos especialistas foi apresentar
aplicações prá cas e análises da situação atual das
ﬂexibilizações tributárias e trabalhistas trazidas pelo
estado de calamidade instaurado pela pandemia do
Coronavírus.

Aprendizados e apostas
da Johnson & Johnson
Começando pelo case da Johnson & Johnson, que
ﬁca em São José dos Campos, Vivian descreveu sobre a
experiência de fechar um quarter de resultados
totalmente à distância. “Não consigo mensurar a
quan dade de impactos que temos do ponto de vista
de me, de processos e de sistemas. O grande desaﬁo
pra mim foi liderar o me, cada um em sua casa”. Vivian
contou que para manter a unidade da equipe, se
conecta diariamente por cerca de 15 minutos com eles
para conversarem sobre a situação de cada um, trocar
informações sobre a experiência com a família, animais
e qualquer outro assunto que não seja trabalho. Seu
me tem 40 pessoas e, segundo ela, essa troca pessoal
tem sido uma ferramenta importante.
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Ainda a respeito do fechamento, destacou como
desaﬁadora a integração não apenas com o próprio
me, mas também com o me da contabilidade e
ﬁnanças, e como essa condição testou ao máximo os
processos e os sistemas da empresa. “Do ponto de vista
de compliance, tudo funcionou bem. O ponto é: nós
conseguiríamos ter construído isso de forma remota?
Não sei. Essa unidade e robustez foi possível porque já
nos conhecíamos. Não sei como seria se fosse
totalmente construído assim”, pontuou.
A Johnson tem um padrão global de não usar
nenhum bene cio de postergação de imposto, sendo
assim, as medidas provisórias não foram aproveitadas
pela empresa nesse sen do. De qualquer forma, Vivian
reforçou a importância do monitoramento próximo ao
que estava sendo discu do em Brasília. Se de um lado
havia uma movimentação ao que Vivian chamou de
'pacote de bondades', focado em suportar segmentos
da indústria mais afetados, de outro a equipe precisou
monitorar o 'pacote de maldades', por exemplo, com
projetos de lei que es mulavam emprés mos
compulsórios, conﬁsco de bens, de equipamentos de
segurança. “Existem projetos de lei que preveem que a
empresa deve fornecer bens e serviços ao Estado no
limite de seu bene cio ﬁscal. Não consigo imaginar
quantos sabonetes precisaríamos fabricar pra dar ao
governo, de forma gratuita, tudo o que recebemos em
bene cio ﬁscal no contexto estadual”, destacou.
Outro ponto importante percebido pelo
monitoramento dos projetos de lei foi a desoneração
de insumos ligados ao tratamento da pandemia, em
compensação, de outro lado, parte do governo

estudava proibir exportações desses produtos. Para
surpresa da equipe da Johnson, um de seus produtos
estava na lista de proibições. “De repente você ﬁca
sabendo que está proibida de exportar suturas, por
exemplo, e nós precisamos reportar isso para a matriz e
tentar prever as chances de aprovação dessas medidas, o
que no contexto do governo brasileiro é quase
impossível”, contextualizou a diretora.
De acordo com ela, a orientação interna da
empresa é rever projetos e aconselhar os
departamentos a não tomarem decisões nesse período,
pois podem ser baseadas em isenções que deixarão de
exis r. Na parte de planejamento de a vidades, a união
das áreas tributária, tesouraria, contas a pagar e ﬁnanças,
segundo Vivian, foi fundamental para conseguir saber
quais são os verdadeiros desaﬁos em termos de caixa e
como a empresa pode garan r a sustentabilidade da
cadeia. “Não adianta ser uma empresa rica e o
fornecedor quebrar. Preciso entender a situação deles,
chamá-los, conversar com o banco, ver se eu posso
estender alguma condição posi va ou linha de crédito
para meus fornecedores. Temos feito estudos sobre
como isso vai reﬂe r nos nossos resultados do ano”,
explicou.

“

Não adianta ser uma empresa rica e
o fornecedor quebrar. Preciso
entender a situação deles, chamálos, conversar com o banco, ver se
eu posso estender alguma condição
positiva ou linha de crédito para eles
– Vivian Oliveira

vendas intercompany, relacionamento com outros
países e da alíquota efe va de Imposto de Renda. Nesse
cenário, ela reforçou a importância do papel dos gestores
da área tributária em mul nacionais, dentro de um país
em desenvolvimento como o Brasil. “Temos que
conseguir mostrar a realidade, mas também incen var
que o negócio con nue no país, gerando empregos e
inves mentos, mas ao mesmo tempo gerando receita e
lucro”.
Aliás, a pauta da reforma tributária foi um ponto
comum abordado entre os par cipantes como mo vo
de atenção e expecta va, mas que está estacionado
devido à mudança de prioridades trazida pela
pandemia. Uma das propostas recorrentes e an gas do
governo, que a tributarista acredita que irá permanecer
após esse período, é tributação de remessa de
dividendos. A opinião foi compar lhada por Ricardo
Correa e os demais par cipantes. O restante da
reforma ainda é muito incerto na visão de Vivian, como,
por exemplo, a uniﬁcação de tributos. Para ela, não vai
exis r movimentação entre entes tributantes, ou seja,
não deverá exis r união entre ISS e ICMS, mas a junção
dentro da mesma competência, como PIS e Coﬁns
pode acontecer. “Sobra a grande pergunta que se
refere aos milhares de créditos: eles poderão ser
uniﬁcados também e u lizados para compensações?
Como não temos respostas, estamos tentando conter a
ansiedade da organização em termos de futuro”, disse.
O mo vo apontado pelos palestrantes como
entrave para o andamento da reforma é o pacto

“

A Johnson tem negócios em três áreas: de
consumo, facilmente reconhecida nas gôndolas; de
medicamentos, que não sofre impactos com a crise; e de
equipamentos médicos, que sofreu grande impacto,
uma vez que as cirurgias ele vas pararam. Para a
execu va, se a crise servir para a melhoria dos
inves mentos em tecnologia, já será um legado posi vo.
O mediador do evento concordou sobre o fato da
emergência em colocar as pessoas para trabalho remoto
ter sido relevante para testar a qualidade do
inves mento da tecnologia e dos processos nas
empresas.
Dentre as possíveis mudanças promovidas pela
reforma tributária, Vivian aposta também na entrada do
Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico) e na mudança da
legislação brasileira do preço de transferência. Se isso
acontecer, a diretora entende que o impacto será de uma
minirreforma tributária para as mul nacionais, pois as
obriga a recalcular todos os panoramas: entradas, saídas,

Vivian Oliveira
Diretora tributária
na Johnson & Johnson

federa vo. E o recente aumento dos conﬂitos entre
estados, municípios e a União tem sido agravado pelas
opiniões a respeito das medidas de contenção ao
Coronavírus. “Nunca testamos tanto os limites do
pacto federa vo quanto agora, nesse contexto de
decisões sobre a manutenção do isolamento social”,
destacou a tributarista.
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A mudança de
paradigmas da Mars
Trabalhando de casa há sete semanas, André Piovezam, diretor do centro de serviços compar lhados da
Mars Brasil, em Campinas, se viu diante de uma quebra
de paradigma a respeito do efe vo sucesso do trabalho
à distância. O gestor foi posi vamente surpreendido
com um recorde na entrega de reports globais em
meio a esse período com tantas variáveis. Para ele, a
surpresa deve ser encarada como aprendizado. “O
trabalho remoto era uma realidade incipiente para as
mul nacionais, hoje é uma realidade impera va, legal
e disciplinada obje vamente pelas mudanças trabalhistas. Isso traz um novo momento de negócio que
pode até ser revisto, mas não vai voltar ao status anterior”, comentou.
Discussões como orçamento base zero ﬁcam mais
aﬂoradas em momentos como esse. Há elementos que
eram essenciais antes do distanciamento, como um
refeitório com grande capacidade ou os inves mentos
em transportes fretados para uma boa parte da equipe,
que passarão a ser reconsiderados pós-crise. Por outro
lado, Piovezam apontou a entrada de custos que não
estavam orçados e agora são necessários como equipamentos de proteção e assepsia. O desaﬁo destacado
por ele é analisar essa nova combinação do negócio e
conseguir iden ﬁcar as oportunidades geradas.
De acordo com o diretor, o fato do Brasil estar passando pela crise depois de outros países deu à Mars
Brasil alguma vantagem no plano de con ngência. “O

André Piovezam
Diretor do Centro de Serviços
Compartilhados
da Mars Brasil

“

Na medida que muda a relação de trabalho,
você foca em produtividade e isso muda o
modelo de gestão, que se torna
extremamente mais desaﬁador à distância
– André Piovezam

“
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plano foi acionado em suas diferentes situações, mas é
como contratar um seguro, fazemos na expecta va de
não precisar dele. Só sabemos se funciona efe vamente quando é implementado”, aﬁrmou. Em termos de
fábrica, uma série de medidas foram tomadas imediatamente com grande impacto na ro na da produção,
como novos pos de assepsia, mudança de EPIs, afastamento de alguns grupos de funcionários, assim como
a equipe de logís ca que permanece nas ruas, mas
seguindo todas as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde).
Na cadeia de suprimento, outros impactos. Não
há receita pronta para sair da crise, cada segmento
sente a crise por um viés diferente e, sendo uma
empresa do ramo de alimentos, André sabe que seus
impactos são muito menores que de outros mercados.
Para ele, o momento é de se colocar na perspec va da
responsabilidade social com aqueles negócios que não
estão na mesma situação de oportunidade.
Apesar de não terem sofrido com uma ruptura na
cadeia de suprimentos, as mudanças não foram tão
simples, uma vez que foi necessário mexer no capital de
giro da empresa, trabalhando com outro nível de caixa
e inventário. Uma das necessidades de aperfeiçoamento imediato foi a comunicação, que precisou ser
ainda mais efe va e adequada. “Na medida que muda
a relação de trabalho, você foca em produ vidade e
isso muda o modelo de gestão, que se torna extremamente mais desaﬁador à distância”, completou.
Outro legado desse cenário é o papel e importância da tecnologia e de inves mentos em sistemas.
“A vidades que resis amos em fazer no papel, em
guardar, não são mais opção. A digitalização foi uma
necessidade. O que dirige a agenda agora é a situação e
a tecnologia precisa dar suporte”, comentou ele sobre
o nível de urgência em que as decisões da empresa
precisaram ser tomadas.
Na Mars, a orientação global foi de não demi r.
Sendo assim, André entende que as ﬂexibilizações das
medidas provisórias foram aproveitadas de maneira
mida pela empresa, mas que podem ter sido relevantes para outros segmentos. Apesar da manutenção dos
empregos, a gestão de pessoas também passou por
avaliações e adaptações nesse período, como acompanhamento dos saldos de banco de horas e antecipação
de férias. Ro nas que, segundo Piovezam, devem ser
feitas em qualquer situação normal.
Na perspec va tributária, assim como na Johnson
& Johnson, a Mars dispõe de muitos créditos tributários. “Quando pensamos em capital de giro, prorrogar
um PIS e Coﬁns e um IPI, na verdade, estamos desovando aquele crédito do passado, então não necessariamente uma prorrogação signiﬁca um efeito de caixa”,
expôs.
O diretor destacou, ainda, a importância do papel

técnico da gestão ﬁscal e da liderança de ﬁnanças em
acalmar os ânimos à medida que legislações são divulgadas e que se imagina que servirá como salvação de forma
geral. “É papel deles assimilar essas alterações, entender a
realidade e trazer para o negócio o que aquilo signiﬁca.
Lembrando que caixa sempre vai ser o drive de todas essas
tomadas de decisão”, orientou.
Ao ser ques onado pelo mediador Ricardo Correa
sobre quais medidas teriam sido mais valiosas para
empresas nas condições da Mars, André Piovezam apostou na comunicação mais ampla com o governo. Isso signiﬁca tanto estaduais quanto federais para redução da
burocracia e da necessidade de algumas medidas simples
de compensação precisarem passar pela jus ça. “O modelo como estabelecemos a relação com a autoridade ﬁscal
no Brasil ainda é muito dolorida. Que po de discussão
seria possível estabelecer com o governo para que isso
não precisasse ser decidido por um juiz? Era esse po de
mudança que eu gostaria de ver”, exempliﬁcou.

Medidas de manutenção do
emprego, renda e ﬂuxo de caixa
Marcel Cordeiro, sócio da PwC e líder da área previdenciária e trabalhista da PwC Brasil encerrou o evento
com uma leitura prá ca a respeito das mudanças promovidas pelas medidas provisórias 927 e 936. (Leia mais
sobre o assunto nas pgs. 15 a 19)
Dividida em ondas, dada a emergência das decisões,
ele destacou que o obje vo de ambas as medidas foi a
manutenção imediata dos empregos e o alívio do ﬂuxo de
caixa das empresas. Em resumo, as medidas desburocrazaram e simpliﬁcaram instrumentos já existentes na
legislação brasileira, tornando mais rápidas as implementações, como no caso da antecipação de férias e da possibilidade do funcionário poder passar a ser credor de seu
banco de horas.
Sobre o trabalho remoto, as medidas veram também o mesmo efeito, visto que após a reforma trabalhista,
iniciou-se um debate interminável sobre o que seria home
oﬃce, trabalho à distância e trabalho remoto. Pelas
medidas (vigentes, a princípio, somente durante o estado
de calamidade pública), esses conceitos foram uniﬁcados
e a regra é a mesma para qualquer uma dessas condições.
Houve ainda a ﬂexibilização por parte das obrigações das
empresas, que permi u também a postergação de prazos
de comunicação e pagamentos de férias.

“

A justiça tem se mostrado mais
sensibilizada. Temos visto acordos
ﬁrmados com o sindicato e com a
Justiça Federal do Trabalho por
teleconferência, então os sinais são
muito bons – Marcel Cordeiro

“

No que Cordeiro chama de segunda onda, o governo
trouxe medidas mais expressivas como a redução da jornada de trabalho e salários, assim como a criação de um
bene cio pago com base no seguro-desemprego, com ou
sem par cipação da empresa (dependendo da receita
bruta de 2019). “Naqueles negócios que conseguiram
manter as a vidades, a redução pode ser uma boa opção”,
sugeriu. O especialista ainda alertou para a necessidade de
negociação cole va com as en dades sindicais em muitos
casos.
A respeito da expecta va de que parte dessa ﬂexibilização perdure pós-crise, como um amadurecimento das
relações de trabalho, Cordeiro comentou que essa
mudança é esperada, porém, ponderou que ﬂexibilização
e Direito do Trabalho não são elementos compa veis,
exatamente pelo mo vo apontado no início da conversa,
a respeito das dimensões do país e da diferença das relações de trabalho em grandes centros urbanos e demais
cidades. “Vamos caminhar para uma ﬂexibilização, mas
não tão grande como gostaríamos”, ponderou.
Para ele, a questão de apontamento de jornada vai
con nuar. Sobre o trabalho por resultado, acredita que
esse formato funciona bem para a prestação de serviços,
mas não tanto para a parte de produção. “A jus ça tem se
mostrado mais sensibilizada. Temos visto acordos ﬁrmados com sindicato e com a Jus ça Federal do Trabalho por
teleconferência, então os sinais são muito bons”, analisou
o mediador.
Um dos par cipantes ques onou a respeito da
possibilidade de redução também dos bene cios. Nesse
caso, Cordeiro explicou que a redução pode ser feita

Marcel Cordeiro
sócio da PwC

somente com a negociação sindical. Porém, com essa
grande demanda, o que tem acontecido é uma diﬁculdade dessas en dades, pois muitos sindicatos representam
milhões de trabalhadores e não estão conseguindo dar
vazão à demanda. Mesmo assim, ele vê o cenário como
facilitado, uma vez que a grande maioria está disponível e
solícita a essas negociações, diminuindo a solenidade
do risco e facilitando esses acordos.
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Perspectivas
econômicas
para recuperação
pós-crise
Economista
do Santander
traz uma
interessante leitura
da situação
32 I IBEF EM REVISTA

D

entro da programação de eventos online
do IBEF Campinas, Lucas Nóbrega
Augusto, economista do Banco
Santander e já conhecido palestrante dos
eventos presenciais do ins tuto, foi convidado
para trazer aos associados sua contribuição a
respeito das perspec vas de recuperação
econômica do Brasil na pós-pandemia. Assim
como em suas demais apresentações, o jovem
economista trouxe análises claras e inteligentes
aos par cipantes, com um toque de o mismo
sobre o potencial do país.
Para ele, é necessário primeiramente admi r
que o mundo subes mou os impactos do
Coronavírus, pois era esperado que a crise fosse
con da na China e que os impactos econômicos
seriam fruto da desaceleração da economia
daquele país, que por sua relevância comercial,
afetaria os demais de maneira indireta. “Acabou
gerando aquela que deve ser a maior crise global
da história, maior que a crise de 29, maior que a
crise de 2008”, apontou.
A grande diferença da crise atual é a falta de
precedentes, pois não se trata de uma recessão
macroeconômica. Foi causada por uma situação

Lucas Nóbrega Augusto,
economista do Banco Santander
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de saúde, que acabou paralisando as a vidades e
acarretou no aumento do desemprego, colocando
algumas empresas em um momento realmente
desaﬁador para a con nuação de suas a vidades. A
úl ma grande crise de saúde foi a Gripe Espanhola,
mas por coincidir com a Segunda Guerra Mundial, é
di cil separar os impactos e fazer previsões.
Para reagir às crises e contra golpear uma
recessão, o mundo costuma usar duas ferramentas de
es mulo ao crescimento econômico: a ﬁscal (os
gastos do governo), com medidas de auxílio e
distribuição de renda; e a monetária, como redução
de taxas de juros. Ambas estão sendo u lizadas
amplamente em todo o mundo.

“

Os investidores devem preferir ﬁnanciar
a dívida da Alemanha do que a do
Brasil, por exemplo. Dependendo de
como vamos lidar com essa piora,
poderemos ser o destino desses
recursos. Ou não – Lucas Nóbrega

“

Em termos históricos, a quan dade de
recursos liberados esse ano é muito maior do que
em 2008 e 2009. Naquela ocasião, esse excesso de
liquidez e baixíssimas taxas de juros provocou uma
fuga de capital para os países emergentes, que
beneﬁciou o Brasil e outros países como África do
Sul, Turquia e Argen na. “A hipótese agora é que,
passada essa crise de saúde, o mundo voltando ao
seu novo normal, teremos mais dinheiro na praça,
mais liquidez e com baixas taxas de juros nos países
desenvolvidos, o que deve beneﬁciar novamente o
Brasil e países emergentes”, disse o economista.
Ele explicou que esse efeito não será imediato
devido ao alto risco. “Os inves dores devem
preferir ﬁnanciar a dívida da Alemanha do que a
do Brasil, por exemplo”. Porém, segundo ele, se o
Brasil conseguir demonstrar a manutenção de
seus bons fundamentos econômicos e baixar a
percepção do risco, tem potencial de receber uma
quan dade gigantesca de recursos. Apesar da
hipótese, é fundamental saber que essa
oportunidade deverá aparecer somente em um
segundo momento, e que durante a crise esses
f u n d a m e n t o s a i n d a t e n d e m a p i o r a r.
“Dependendo de como vamos lidar com essa
piora, poderemos ser o des no desses recursos.
Ou não”, declarou Lucas.
IBEF EM REVISTA I 33

Esperando pela retomada
Todas as medidas adotadas pelo governo para
manutenção dos empregos e alívio do ﬂuxo de caixa
das empresas não apresentarão seus impactos imediatamente, uma vez que não se trata de uma crise
por falta de es mulo ao consumo, e sim, porque os
mercados estão efe vamente fechados. Esse excesso de recursos e es mulos se farão presentes a par r
do momento que acabem as polí cas mais intensas
de restrições de movimentação. Sendo assim, esses
impactos posi vos devem ser sen dos somente no
úl mo trimestre deste ano.
Em termos de observação do cenário da saúde, o
que agrava a situação mundial é que, apesar da duração do período de pico de contaminação ser iden ﬁcado entre 45 e 60 dias, os países passam por esse
ápice em momentos diferentes. “É como se uma onda
se sobrepusesse à outra, transformando isso num
tsunami e prolongando o período de crise”, analisou.
A grande insegurança do mercado, que diﬁculta
as previsões, no ponto de vista do economista, são as
eventuais segundas ou terceiras ondas de contaminação. “Conforme forem afrouxando o distanciamento,
novos casos podem aparecer até sobrecarregar os
sistemas novamente, fechando tudo de novo até aliviar o sistema de saúde e assim alternando abertura e
fechamento consecu vamente”. Nesse cenário, o
especialista explicou que a crise seria muito mais severa e rigorosa, uma vez que o mundo usou todas as ferramentas para es mular o crescimento, considerando que a paralisação seria temporária, porém, se ela
ocorrer de maneira consecu va, o ferramental não se
faz mais presente, pois os países não teriam mais
recursos. “Isso não aconteceu em nenhum local, os
países que veram os surtos antes que os demais
con nuam com casos, mas de maneira que não
impactem tanto o sistema de saúde, mas é uma incerteza com a qual o mercado todo está tendo que lidar”,
reﬂe u.
A solução, claro, seria um tratamento adequado e
efe vo, ou a vacina. A boa no cia é que o mundo todo
está dedicando esforços e recursos pra isso, mas leva
tempo. Enquanto isso, do ponto de vista de crescimento econômico, Lucas entende que 2020 está perdido. Para ele, a estratégia é mesmo manter o maior
número possível de empresas e empregos, para que
quando o mundo sair dessa crise, o país possa receber
os recursos internacionais e recuperar o crescimento.
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Para se ter uma ideia da dimensão da situação, o
economista apresentou o gráﬁco do nível de incerteza
atual brasileiro. Em abril, apontou mais que o dobro de
setembro de 2015, quando o Brasil perdeu seu grau de
inves mento. O cenário não parece bom, visto desse
prisma, mas Lucas não deixou de demonstrar pontos
posi vos como os programas de vacinação que aparentemente melhoram o desempenho dos países no
enfrentamento da doença e também a existência do
SUS (Sistema Único de Saúde) que apesar de deﬁcitário, é um referencial frente ao sistema de outros países.
Outro ponto de análise apresentado foi o po de
choque causador da crise, que no momento atual são:
o choque de oferta - a população não consegue consumir porque está tudo fechado e o grande problema são
as empresas que não têm recursos para se manter e
precisam demi r ou até fechar; e o choque de demanda - que seria a sequência da crise de oferta, onde
mesmo a economia preparada para uma reabertura,
há mais pessoas desempregadas e menos empresas
contratando. Mesmo assim, Lucas reforçou a importância e asser vidade da estratégia de lockdown especialmente pela conﬁança das pessoas em voltarem a
consumir. “Feito de maneira correta, a paralisação do
consumo é mais curta. O lockdown irá durar o tempo
que for necessário para preparar o sistema de saúde
para dar conta da demanda”, aﬁrmou.
Por essas caracterís cas, todas as medidas econômicas mundiais têm o obje vo de evitar ou minimizar o
choque de demanda, com a manutenção dos empregos. Para Lucas, as medidas adotadas pelo governo
brasileiro são es mulos importantes e expressivos,
proporcionalmente ao PIB nacional.
Outra situação apontada pelo economista
como um ponto que pode favorecer o Brasil é o fato
de que a crise impacta de maneira muito diferente
os segmentos. Enquanto é extremamente severa
para setores como turismo e automo vo, traz uma
certa neutralidade para setores como o
agronegócio e até posi va para os setores da
indústria alimen cia, supermercados e serviços
médicos. “A principal mensagem com esse cenário
é que temos cerca de metade do PIB brasileiro
dentre as a vidades que são pouco afetadas”,
esclareceu.

“

Feito de maneira correta, a paralisação
do consumo é mais curta. O lockdown
irá durar o tempo que for necessário
para preparar o sistema de saúde para
dar conta da demanda

“

Lucas pontuou que quando se fala em agronegócio
somente, es ma-se 5% do PIB nacional, porém, se
somar toda a cadeia de processamento, como
indústrias de açúcar, torrefação de café, suco de
laranja, toda a parte de escoamento e logís ca, chegase a 25% do PIB brasileiro e, para ele, apesar de
impactos pontuais como a queda na exportação de
frutas, esse segmento segue muito bem.
Ainda na composição do PIB, outros 15% são
referentes à administração pública, então o que
normalmente é visto como algo prejudicial para a
economia brasileira (que a torna bastante dependente do
setor público), nesse momento o país acaba se
beneﬁciando, pois há uma expansão dos inves mentos
em saúde, por exemplo. Outros percentuais crescentes
vêm dos setores de comunicação e tecnologia (uma vez
que a demanda por no cias e conec vidade aumentam) e
acabam fazendo com que metade do PIB tenha
perspec va de bom desempenho.
Cinco cenários construídos pelo Santander foram
apresentados, considerando duas grandes variáveis: a
duração do lockdown e o quanto seria possível manter
empregos e empresas funcionando. As duas previsões
mais o mistas já ﬁcaram para trás. O cenário neutro previa
o lockdown até ﬁnal de abril, o que não aconteceu. A par r
de então, a retomada total das a vidades estaria prevista
para setembro, mas a opinião do economista é que
aconteça um pouco antes.
Com relação aos empregos, o Brasil se mantém
dentro do cenário neutro com certo sucesso na
preservação de empregos, por enquanto. “Estou mais
o mista com relação ao desemprego. Temos quase
metade dos empregos ligados à informalidade e que são
os mais afetados imediatamente, porém, também tem
maior agilidade de recuperação na volta das a vidades”,
apostou. Ele usou como exemplo os motoristas de
aplica vo, que veram queda de receita com a diminuição
da circulação das pessoas, mas que devem retomar com a
reabertura. Sobre os empregos formais, recordou que as
empresas estavam vindo de uma recuperação de recessão
e que por isso já estavam mais enxutas, então, para ele, há
pouca margem para aumento do desemprego dentro dos
contratos formais.

E para 2021?
Com as medidas econômicas globais, o ano de 2021
promete uma inﬂação pra camente inexistente, até
abaixo de 2,2%, de acordo com o esperado pela previsão
do Santander. Com isso, é possível manter o es mulo ao
consumo, usando como atra vo a baixa taxa de juros,
que deve ser reduzida abaixo de 3% (atualmente em
3,75%), segundo expecta va do economista.
A estratégia monetária será importante para recuperação das empresas, uma vez que o custo do crédito
sendo mais baixo, o nível de endividamento e recuperação será menor e de mais fácil recuperação. O grande
problema do Brasil é o nível dos gastos públicos, contudo,
Lucas acredita que no momento é crucial fazer essa série
de es mulos para evitar um prejuízo ainda mais custoso
do que a expansão de gastos. “O esforço ﬁscal está sendo
gigantesco e se adicionarmos os esforços dos bancos
privados na oferta de crédito e liquidez, temos 27,9% do
PIB brasileiro em es mulo. Esse é um mo vo que nos
deixa o mistas com relação ao tamanho da queda do PIB
brasileiro e na preservação de empresas e empregos”,
declarou.
Porém, apesar de necessário, é exatamente no
endividamento público que ele reforçou os pontos
de alerta. “É imprescindível que esses gastos sejam
pontuais e não recorrentes. Vamos subir o nível da
dívida, mas se a trajetória for de desaceleração, o
problema é pequeno”, avaliou. Segundo Lucas, o
grande risco é transformar os gastos temporários em
gastos permanentes, no caso de o país querer receber os
recursos internacionais pós-crise. “Precisamos manter a
trajetória de desaceleração dos gastos públicos, caso
contrário, perdemos esses inves mentos e o custo do

crédito no Brasil deve crescer (mesmo com a taxa
selic em baixa), porque a perspec va de ﬁnanciamento da dívida pública piora. Consequentemente, geramos inﬂação e teremos fundamentos
econômicos di ceis”, explanou.
Os conﬂitos entre governo e congresso são um
ponto de atenção, uma vez que pautas importantes
que estavam caminhando, como a reforma da previdência - que deve reﬂe r na redução dos gastos
públicos - precisarão voltar à mesa em 2021, como
parte do plano de recuperação nacional.
Com relação ao dólar, ele comentou que a alta
se dá pela taxa de risco e é natural, em momentos
como esse, que se busque moedas mais seguras,
porém, a expecta va com o retorno da economia é
que a moeda volte a R$ 4,05 no ﬁnal de 2021.
Em termos de perspec vas do PIB, o economista relembra que as expecta vas de uma recuperação persistente estavam se conﬁrmando até
fevereiro, porém, com a pandemia, perdeu-se fundamento em dívida e em emprego. Para ele, quanto mais o país conseguir preservar esses dois fundamentos, mais rápida será sua recuperação. Ele
salientou, ainda, que o Brasil não voltará a crescer
mais 8% ao ano, como no passado, mas sim de

“
“

maneira gradual, mais sustentável e por mais tempo. “As medidas tomadas até agora para manutenção de emprego nos fazem acreditar que conseguiremos. Precisamos ter também o compromisso de
não tornar insolvente o ﬁnanciamento da dívida
brasileira. Assim, conseguiremos recuperar o crescimento perdido e voltar a trajetória de crescimento gradual”, apostou. Ques onado sobre o governo
ainda abrir mais frentes de liberação de recursos às
empresas, Lucas explicou que a estratégia de linhas
de crédito de maneira gradual visa garan r que as
pequenas empresas tenham esse socorro antes das
grandes, para as quais os bancos (em tese) devem
preferir emprestar devido ao menor risco. Porém,
ele acredita que haverá a liberação de linhas de crédito para grandes empresas também nas próximas
semanas, além de linhas de créditos setoriais, como
aviação e turismo.

